


ค ำน ำ 

         แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖3  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต ๖ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำขึ้นตำมหลักกำรและวิธีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรทุกขั้นตอน และใน
เอกสำรแผนปฏิบัติกำรฉบับนี้ได้บรรจุสำระส ำคัญประกอบด้วย  ภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ที่ตั้งและพ้ืนที่ในควำมรับผิดชอบ ข้อมูลด้ำนปริมำณ  ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำทั้งด้ำนคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำ  ด้ำนสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำและด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร ทิศทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ จุดเน้นกำรด ำเนินงำน แผนกำรจัดสรรงบประมำณ  ประกอบด้วย งบประจ ำส ำหรับกำรบริหำร
จัดกำรภำยในส ำนักงำนและโครงกำรกิจกรรมตำมกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
รวมทั้งแนวปฏิบัติในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำร 

        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ มุ่งหวังให้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖3 เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนที่เป็นไปตำมหลักประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำม
คุ้มค่ำ จึงขอควำมร่วมมือบุคลำกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน โครงกำร กิจกรรมที่
ก ำหนดไว้ในแผนให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้   
                  
                                                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 
                  30  มกรำคม  ๒๕๖3   
      



สารบัญ 
   หนา้ 
ค าน า   ก 
สารบัญ   ข 
สารบัญตาราง  จ 
    
สว่นที ่๑ สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพื้นฐาน  ๑ 
  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ๑ 
  โครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ๓ 
  ภารกิจอ านาจหน้าที่ ๔ 
  ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ๕ 
  ผลการด าเนินงาน ๑๑ 
    
สว่นที ่๒ ทิศทางการพฒันาการศกึษา ๑7 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๑7 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ๑7 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 19 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 21 
  นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 22 
  นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 25 
  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒  

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
26 

  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ปีงบประมาณพ.ศ.2563 

27 

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  ๒7 
  นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย ์

 และของชาติ 
28 

  นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน  
 ของประเทศ 

29 

  นโยบายที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 30 
  นโยบายที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา 

 ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า 
 ทางการศึกษา 

31 

  นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
 สิ่งแวดล้อม 

31 

  นโยบายที่ 6   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด 
 การศึกษา 

32 

    
    

 



ค 
 

 
 

สารบญั (ตอ่) 
    หนา้ 
   ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 32 
        วสิัยทัศน์ 33 
        พันธกิจ 33 
        เป้าประสงค ์ 34 
        นโยบายการพัฒนา   34 
             นโยบาย 34 
             จุดเน้นการด าเนินงานของสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 34 
    จุดเน้นพิเศษเพ่ือการบริหารคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
34 

             ความเชื่อมโยงของนโยบาย 37 
     
สว่นที ่๓ โครงการ กจิกรรม และงบประมาณ ๓8 
  รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่ายส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ า  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต  ๖ ปีงบประมาณ  ๒๕๖2 

๓8 

  หลักเกณฑ์ในการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณรายการค่าตอบแทนใช้สอย 
และวัสดุ 

44 

 โครงการพฒันาตามประเดน็ยทุธศาสตรส์พฐ. ป ี๒๕๖3 45 
  รายการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

โครงการพัฒนาตามนโยบายสพฐ. ปี ๒๕๖3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

46 

  กรอบงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
โครงการพัฒนาตามนโยบายสพฐ. ปี ๒๕๖3 (รายการค่าใช้จ่ายข้อที่ 4)  

47 

   จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

48 

   การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน 

53 

   การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 56 
   การแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖2-2563 59 
   การจัดงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖3    
    1) อ าเภอจอมทอง 63 
    2) อ าเภอแม่แจ่ม 65 
    3) อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 68 
   กิจกรรมวันส าคัญ 71 
     
     



ง 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 
    หนา้ 
  กรอบงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

โครงการพัฒนาตามนโยบายสพฐ. ปี ๒๕๖3 (รายการค่าใช้จ่ายข้อที่ 4) 
 

   การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 74 
   การติดตามกลยุทธ์ของสพฐ. 77 
   การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
80 

   รายงานการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖2 84 
   นิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  
86 

   อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานขององค์การ 94 
   ฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 97 
   การจัดท าข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 (BIG DATA) 
102 

   พัฒนาส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานบุคคล 106 
     
หนา้อนุมตั ิ 110 
    
ภาคผนวก  
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖3  

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
111 

     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ 
 

สารบัญตาราง 
   หนา้ 
ตารางที่  ๑ แสดงข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 ๕ 
ตารางที่ ๒ แสดงจ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

จ าแนกตามวุฒิการศึกษา   
 

  ๒.๑ ข้าราชการ 6 
  ๒.๒ ลูกจ้างชั่วคราว 7 
ตารางที่ ๓ แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
๗ 

ตารางที่ ๔ แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา   
จ าแนกตามต าแหน่ง ระดับต าแหน่งวิทยฐานะ และเพศ 

๘ 

ตารางที่ ๕ แสดงอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)  
 พนักงานราชการ (ต าแหน่งครู) และครูอัตราจ้าง 

๙ 

ตารางที่ ๖ การศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)  
จ าแนกตามระดับการศึกษาและเพศ 

๙ 

ตารางที่ ๗ แสดงจ านวนสถานศึกษา แยกขนาดตามจ านวนนักเรียน ๙ 
ตารางที่ ๘ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา มีจ านวน  ๑๒  เครือข่าย ๑๐ 
ตารางที่ ๙ แสดงจ านวนนักเรียน แยกตามระดับชั้น/ช่วงชั้น ๑๐ 
ตาราง  รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน )Reading Test : RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
11 

ตาราง  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน )Reading Test : RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

12 

ตาราง  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  
เปรียบเทียบระดับประเทศ 

12 

ตาราง  คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561  
เปรียบเทียบระดับประเทศ 

13 

ตาราง  คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561  
เปรียบเทียบระดับประเทศ 

14 

ตาราง  ผลการติดตามและประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 6ปีงบประมาณ 2561 

14 

ตาราง  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA 
Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

15 

ตาราง  ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

15 

 
 
 



ฉ 
 

 

สารบัญตาราง (ตอ่) 
   หนา้ 
ตาราง  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 

16 

ตาราง  รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่ายส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ า  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต  ๖ ปีงบประมาณ  ๒๕๖3 

๓6 

ตาราง  รายการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3  
โครงการพัฒนาตามนโยบายสพฐ. ปี ๒๕๖3  

56 

ตาราง  กรอบงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
โครงการพัฒนาตามนโยบายสพฐ. ปี ๒๕๖3 (รายการค่าใช้จ่ายข้อที่ 4) 
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สว่นที ่๑ 
สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพื้นฐาน 

 

ลักษณะทางภูมศิาสตร ์
 

๑. สภาพภูมศิาสตร ์
 

ที่ตัง้                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  ตั้งอยู่ เลขท่ี ๑๙๐ หมู่ที่ ๑๕  

ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  ๕๐๑๖๐ จัดตั้ งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องปรับปรุงแก้ไขก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาและก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมเติม 
พ.ศ.๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑  เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารและจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ได้
ตามมาตรฐานการศึกษา ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ไปทางทิศใต้บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ 
ระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร แยกเข้าถนนสาย ๑๐๐๙ จอมทอง-ดอยอินทนนท์ ระยะทาง ๓.๕๐ กิโลเมตร 
  อาณาเขตติดต่อ 
  มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอต่าง ๆ ดังนี้   
  ทิศเหนือ    ติดต่อกับอ าเภอดอยหล่อ  

จังหวัดเชียงใหม่  และ   
  ทิศใต้      ติดต่อกับอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
                    ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอบ้านโฮ่ง และอ าเภอ 

เวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
  

๒.  สภาพภูมปิระเทศและพืน้ที่ 
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่สูงบนเทือกเขาถนนธงชัย ซึ่งมีดอยอินทนนท์ที่เป็นยอดเขาสูงที่สุดใน
ประเทศไทยอยู่ในพ้ืนที่โดยเทือกเขาถนนธงชัยทอดยาวจากอ าเภอกัลยาณิวัฒนา (จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา
ตั้งอ าเภอกัลยาณิวัฒนาพ.ศ.๒๕๕๒) ทอดยาวผ่านอ าเภอแม่แจ่มและอ าเภอจอมทอง สภาพภูมิประเทศโดยรวม
เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขาริมฝั่งแม่น้ าปิง แม่น้ าแม่กลาง และแม่น้ าแม่แจ่ม ที่เป็นแหล่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ปลูกพืชไร่ ได้แก่ ไร่ผักตามฤดูกาล พืชสวน ได้แก่ ล าไย และไม้เมืองหนาวในพ้ืนที่สูง และเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งเป็น
บริเวณท่ีอยู่อาศัยของประชากรส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ 
 

 
 
 



๒ 
 

๓. สภาพการคมนาคม 
 

     มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภอและจังหวัด รวมทั้งเส้นทางการคมนาคมเชื่อมต่อ
ภายในต าบลและหมู่บ้าน  มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๐๘ จากจังหวัดเชียงใหม่ – แยกดอยอินทนนท์             
ระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร                                                                                                        

๒. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๐๐๙ จากสามแยกถนนสาย ๑๐๘ (จอมทอง) – 
ดอยอินทนนท์ ถึงเขตพ้ืนที่การศึกษา ระยะทาง ๓.๕๐ กิโลเมตร           

                                                                 
๔. ลกัษณะภมูิอากาศ 

  สภาพภูมิอากาศ อากาศมรสุมเมืองร้อน ช่วงพฤษภาคม-กันยายนมีฝนตกชุก ช่วงเดือน
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์มีอากาศหนาวและแห้งแล้ง อุณหภูมิประมาณ ๙.๗ องศา สูงสุดประมาณ ๓๙.๖ องศา  
(ค้นคืนวันที่ 12 ธันวาคม ๒๕๖2 จาก http://www2.amphoe.com/menu.php) 
 
๕. ประชากร 

  ประชากรทั้ง  ๓  อ าเภอ มีจ านวน ๑39,352 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
เป็นชนเผ่าร้อยละ ๗๐ ประกอบด้วย เผ่ากระเหรี่ยง ม้ง ลีซอ ลั๊วะ และชาวพ้ืนเมือง  ปัจจุบันมีจ านวนนักเรียน
ตามข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖1 รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑3,913 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ : ๒๕๖2)   
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โครงสร้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มบรหิารงานการเงิน 
และสินทรัพย ์

 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

กลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศกึษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้อ านวยการเขต 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

รองผู้อ านวยการเขต 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 



๔ 
 

ภารกจิอ านาจหน้าที ่
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๓๖ 
และ ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ กฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์การแบ่ งส่ วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึ กษาพ .ศ .๒๕๔๖ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องแบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้      
               ๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของ
ท้องถิ่น 
               ๒. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
               ๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               ๔. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            ๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            ๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                ๙. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
           ๑๐. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ด้านการศึกษา 
           ๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
            ๑๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ข้อมลูพื้นฐานทางการศึกษา 
ข้อมูลพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  

ดังแสดงในตารางที่ ๑ 
ตารางที ่ ๑  แสดงขอ้มูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 

รายการ จ านวน/หนว่ย 
๑. สถานศกึษาในสงักดั สพป.ชม. ๖  แยกเปน็ ๘ โรงเรียน   ๑๒ สาขา 
 -โรงเรียนระดับประถมศึกษา            ๖๐ โรงเรียน ๑๒ สาขา  
 -โรงเรียนขยายโอกาส ๒8 โรงเรียน    
๒. ห้องเรยีน 984 ห้องเรียน 
 -ก่อนประถมศกึษา                                 203 ห้อง    
 -ประถมศึกษา   675 ห้อง    
 -มัธยมศึกษาตอนต้น                               93 ห้อง    
 -มัธยมศึกษาตอนปลาย                           13 ห้อง    
๓. นักเรียน 13,913 คน 
 -ก่อนประถมศึกษา                                 2,631 คน    
 -ประถมศึกษา   9,287 คน    
 -มัธยมศึกษาตอนต้น                               1,852 คน    
 -มัธยมศึกษาตอนปลาย                           143 คน    
๔. นกัเรยีนพกิารเรยีนรวม 900 คน 
๕. นกัเรยีนดอ้ยโอกาส  10,939 คน 
๖. ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาทีป่ฏบิตังิานจรงิใน 
    สถานศกึษาสงักดัสพป.ชม ๖ 

1,202 คน 

 -ผู้บริหารสถานศึกษา 91 คน    
 -ครูผู้สอน 845 คน    
 -พนักงานราชการ 51 คน    
 -ครูอัตราจ้าง 149 คน    
 -ลูกจ้างประจ า 35 คน    
 -ลูกจ้างชัว่คราว (นักการภารโรง) 31 คน    
หมายเหต ุ  มีสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ ดังนี ้  
 -สพม. ๓ โรงเรียน มีนักเรียน  3,449  คน 
 -ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ๑ โรงเรียน มีนักเรียน     809  คน 
 -ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๗ โรงเรียน มีนักเรียน   1,784 คน 
 -ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ๒ โรงเรียน มีนักเรียน      221 คน 
 -ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๑ โรงเรียน มีนักเรียน   1,121 คน 
 -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  ภาคพายัพ  

 เชียงใหม ่
  มีนักเรียน      198 คน 

หมายเหต ุ–ข้อมูลนักเรียนจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและสารสนเทศ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖2 
 -ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมจากโปรแกรม SET กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
  ข้อมูล ณ วันที ่๑2 ธันวาคม ๒๕๖2 
-ข้อมูลครกูลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ ๑2 ธันวาคม ๒๕๖2 
-ข้อมูลนักเรยีนจากส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑) ขอ้มูล ณ วันที ่๑๐ มิถุนายน ๒๕๖2 
-ข้อมูลนักเรียนจากส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖2 
-ข้อมูลนักเรียนจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง) ข้อมูล ณ วันที ่๑๐ มิถุนายน ๒๕๖2 
-ข้อมูลนักเรียนจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ (จอมทอง) ณ ปีการศึกษา ๒๕๖2 



๖ 
 

 

ตารางที ่๒ แสดงจ านวนบุคลากร ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  
              จ าแนกตามวุฒิการศึกษา   

๒.๑ ข้าราชการ 

สว่นราชการภายใน 
สพป.เชยีงใหม ่เขต ๖ 

กรอบ
อัตราก าลงั 

จ านวนผู้ปฏบิตังิาน 
วฒุกิารศึกษา 

ต่ ากวา่
ปริญญา

ตร ี

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

ผู้อ านวยการ ๑ - - 1 - 1 
รองผู้อ านวยการ  ๑๑ - - 1 - 1 
กลุ่มอ านวยการ 6 - 3 1  4 
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ๙ - 2 3 - 5 
กลุ่มนโยบายและแผน 6 - 1 2 - 3 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑2 - 4 2 - 6 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 - 3 1 - 4 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

๑๙ - - 6 1 7 
๒ 1 - - - 1 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

0 - - - - - 

หน่วยตรวจสอบภายใน 2 - - - - - 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

๐ - - - - - 

รวมทัง้สิน้ 74 1 11 21 1 32 
หมายเหตุ    ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 

 -จ านวนบุคลากรรวมพนักงานราชการในกลุ่มบริหารงานบุคคล จ านวน ๒ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 

ตารางที ่๒ แสดงจ านวนบุคลากร ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  
๒.๒ ลูกจ้างชั่วคราว 

สว่นราชการภายใน 
สพป.เชยีงใหม ่เขต ๖ 

กรอบ
อัตราก าลงั 

จ านวนผู้ปฏบิตังิาน 
วฒุกิารศึกษา 

ต่ ากวา่
ปริญญา

ตร ี

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

กลุ่มอ านวยการ - - 2 - - 2 
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ - - 4 - - 4 
กลุ่มนโยบายและแผน - - 2 - - 2 
กลุ่มบริหารงานบุคคล - 1 2 - - 3 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - - - - - - 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

- - - - - - 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- - 1 - - 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน - - - - - - 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- - 1 - - 1 

รวมทัง้สิน้ - 1 12 - - 13 
หมายเหตุ  ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 
 
ตารางที ่๓  แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
ที ่ รายการ จ านวน 
๑ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต ๖    91 
 คร ู 845 
 พนักงานราชการ 51 
 ครูอัตราจ้าง 149 
 ลูกจ้างประจ า 35 
 ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) 31 
 รวม 1,202 

หมายเหตุ   ข้อมูลข้าราชการครูจากกลุ่มบริหารงานบุคคล  (สพป.เชียงใหม่  เขต  ๖)   
ข้อมูล ณ วันที่ 12  ธันวาคม  2562 

 
 
 
 



๘ 
 

 

ตารางที ่๔  แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
 จ าแนกตามต าแหน่ง ระดับต าแหน่งวิทยฐานะ และเพศ 

ต าแหนง่ วิทยฐานะ 
ระดับ รบัเงนิเดอืน 

ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
(คน) 

ต าแหนง่ ในอันดับ รวม ชาย หญงิ 

๑. ผูอ้ านวยการโรงเรยีน - คศ.๑ คศ.๑ - - - 

  
ผู้อ านวยการช านาญการ คศ.๒ 

คศ.๒ 20 16 4 

  คศ.๓ - - - 

  ผูอ้ านวยการช านาญการ
พิเศษ 

คศ.๓ 
คศ.๓ 56 49 7 

  คศ.๔ - - - 

  
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ คศ.๔ 

คศ.๔ - - - 

  คศ.๕ - - - 

  
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ คศ.๕ คศ.๕ - - - 

๒. รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
- คศ.๑ คศ.๑ - - - 

  
รองผู้อ านวยการช านาญการ คศ.๒ 

คศ.๒ - - - 

  คศ.๓ - - - 

  รองผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ 

คศ.๓ 
คศ.๓ - - - 

  คศ.๔ - - - 

  
รองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ คศ.๔ 

คศ.๔ - - - 

  คศ.๕ - - - 

๕. คร ู
- คศ.๑ คศ.๑ 207 125 82 

  
ครูช านาญการ คศ.๒ 

คศ.๒ 150 80 70 

  คศ.๓    

  
ครูช านาญการพิเศษ คศ.๓ 

คศ.๓ 295 180 115 

  คศ.๔    

  
ครูเชี่ยวชาญ คศ.๔ 

คศ.๔ - - - 

  คศ.๕ - - - 

  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ คศ.๕ คศ.๕ - - - 

๖. ครผููช้่วย - ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 207 94 113 

           

รวมทัง้สิน้ 935 544 391 

หมายเหตุ    ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล  (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ข้อมูล ณ วันท่ี 12  ธันวาคม  2562 



๙ 
 

 

ตารางที ่๕  แสดงอตัราก าลงัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา (ในสถานศกึษา)  
 พนกังานราชการ (ต าแหนง่ครู) และครูอตัราจา้ง  

อัตราก าลงั ข้าราชการครูฯ 

พนกังาน
ราชการ 

ครอูัตราจา้ง 

เงนิงบประมาณ เงนินอก
งบประมาณ (ต าแหนง่คร)ู (งบด าเนนิงาน) 

จ านวนต าแหน่งทั้งหมด 936 51 149 - 

จ านวนต าแหน่งที่มีคนครอง 919 51 149 - 

จ านวนต าแหน่งที่ไม่มีคนครอง 17 - - - 

หมายเหตุ    ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล  (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ข้อมูล ณ วันที่ 11  ธันวาคม  2561 
 

ตารางที ่๖   การศึกษาของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)  
จ าแนกตามระดบัการศึกษาและเพศ   

ระดบัการศกึษา 
  ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา (คน) 

รวม ชาย หญิง 

ปริญญาเอก 3 1 2 

ปริญญาโท 409 176 233 

ปริญญาตรี 507 248 259 

ต่ ากว่าปริญญาตรี - - - 

รวม 919 425 494 
หมายเหตุ    ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล  (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ข้อมูล ณ วันที่ 11  ธันวาคม  2561 
 

ตารางที ่๗   แสดงจ านวนสถานศึกษา แยกขนาดตามจ านวนนักเรียน 
ขนาดโรงเรยีน จ านวนนกัเรียน จ านวนโรงเรยีน 

ขนาดที่ ๑ ๑-๑๒๐ 47 โรงเรียน 10 สาขา 
ขนาดที่ ๒ ๑๒๑-๒๐๐ 26 โรงเรียน 2 สาขา 
ขนาดที่ ๓ ๒๐๑-๓๐๐ 11 โรงเรียน   
ขนาดที่ ๔ ๓๐๑-๔๙๙ 1 โรงเรียน   
ขนาดที่ ๕ ๕๐๐-๑,๔๙๙ 2 โรงเรียน   
ขนาดที่ ๖ ๑,๕๐๐-๒,๔๙๙ 1 โรงเรียน   

รวม 88 โรงเรียน 12 สาขา 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖2  
 
 



๑๐ 
 

 

ตารางที ่๘   กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา มีจ านวน  ๑๒  เครือข่าย  

ชือ่กลุม่เครอืขา่ย อ าเภอ 
สงักดั 

สพป. เชยีงใหม ่เขต ๖ 
โรงเรยีนหลกั โรงเรยีนสาขา 

๑. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง จอมทอง ๕  
๒. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง ๘ ๑ 
๓. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน จอมทอง ๖  
๔.  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย จอมทอง ๗  
๕.  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง ๙ ๑ 
๖.  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผาเทพพนม แม่แจ่ม ๑๐ ๒ 
๗. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคค ี แม่แจ่ม ๘  
๘. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพฒันา แม่แจ่ม ๙ ๒ 
๙. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร แม่แจ่ม ๑๑  
๑๐. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม ๕ ๒ 
๑๑. กลุ่มเครือขา่ยพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา ๕ ๑ 
๑๒. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา กัลยาณิวฒันา/แม่แจ่ม 5 ๓ 

รวม  ๘8 ๑๒ 
หมายเหต ุ  ข้อมูล ณ วันที ่๑๐ มถิุนายน ๒๕๖2  

ตารางที ่๙   แสดงจ านวนนักเรยีน แยกตามระดบัชัน้/ชว่งชัน้ 
ระดบัชัน้ จ านวนนกัเรยีน สงักดัสพป. เชยีงใหม ่เขต ๖ 

อ. ๓ ขวบ 115 
อ. ๒ 1,081 
อ. ๓ 1,435 
รวมกอ่นประถม 2,631 
ป. ๑ 1,719 
ป. ๒ 1,675 
ป. ๓ 1,485 
รวมชว่งชัน้ที ่๑ 4,879 
ป. ๔ 1,525 
ป. ๕ 1,441 
ป. ๖ 1,442 
รวมชว่งชัน้ที ่๒ 4,408 
ม. ๑ 609 
ม. ๒ 601 
ม. ๓ 642 
รวมชว่งชัน้ที ่๓ 1,852 
ม. ๔ 59 
ม. ๕ 50 
ม. ๖ 34 
รวมชว่งชัน้ที ่๔ 143 

รวมทัง้สิน้ 13,913 
หมายเหต ุ  ข้อมูล ณ วันที ่๑๐ มถิุนายน ๒๕61  



๑๑ 
 

 

ผลการด าเนนิงาน 
ผลการด าเนินงานด้านคุณภาพ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ และเพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับส าหรับใช้
กระบวนการตัดสินใจและก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และในระดับ
สถานศึกษา ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้รับความร่วมมือจาก
สถานศึกษาในสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย สามารถสรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2561 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จ านวนนักเรียน 1,281 คน 
พบว่า มีผลการประเมินในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าระดับประเทศ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ร้อยละ 51.92 รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 37.43 และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ ภาษาอังกฤษร้อยละ 32.12 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2561 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จ านวนนักเรียน 554 คน พบว่า 
มีผลการทดสอบในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าระดับประเทศ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ ร้อยละ 48.06 รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 33.42 และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ คณิตศาสตร์ ร้อยละ 25.17 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2561 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จ านวนนักเรียน 43 คน พบว่า มี
ผลการทดสอบในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าระดับประเทศ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ ร้อยละ 35.97 รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน สั งคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ร้อยละ 30.88 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ คณิตศาสตร์ ร้อยละ 20.00 

รายงานผลการทดสอบความสามารถดา้นการอา่นของผูเ้รยีน (Reading Test : RT) 
ชั้นประถมศกึษาปทีี ่1 ปกีารศกึษา 2561 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม ่เขต 6 
คะแนนประเมนิการอา่น 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละจ าแนกตามระดบั 

จงัหวดั ศกึษาธกิารภาค สงักดั ประเทศ 

การอา่นออกเสยีง 
คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 58.56 58.04 58.60 65.70 66.13 

S.D 14.24 15.20 14.93 14.03 14.42 

การอา่นรูเ้รือ่ง 
คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 63.11 65.29 65.96 71.17 71.24 

S.D 9.90 10.51 10.31 9.63 9.91 

รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 60.84 61.67 62.28 68.44 68.69 

S.D 12.31 13.19 12.96 12.11 12.43 



๑๒ 
 

 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรยีน (Reading Test : RT)  
 ชัน้ประถมศึกษาปีที ่1 ปกีารศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม ่เขต 6 

ด้าน 
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ ผลตา่ง 

ระดบัประเทศ ระดบัเขตพืน้ที่ (+/-)  
การอา่นออกเสยีง 66.13 58.56 -7.57 
การอา่นรูเ้รื่อง 71.24 63.11 -8.13 

เฉลีย่รวม  68.69 60.84 -7.85 
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0

20

40

60

80

การอา่นออกเสยีง การอา่นรู้เรือ่ง เ ลี่ยรวม 

ผลการประเมนิความสามารถดา้นการอา่นของผูเ้รยีน (Reading Test : RT)               
ชั้นประถมศกึษาป ที ่  ป การศกึษา      เปรียบเทยีบระดบัประเทศ

คะแนนเ ลีย่รอ้ยละ ระดบัประเทศ คะแนนเ ลีย่รอ้ยละ ระดบัเขตพืน้ที่

 

 
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ NT ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่3 ปกีารศึกษา 2561 

 เปรียบเทียบระดบัประเทศ 

ด้าน 
ปีการศกึษา  2561 ผลตา่งคะแนนเฉลีย่ 

ระดบัประเทศ ระดบัเขตพืน้ที่ (+/-) 

ภาษา 53.18 47.12 -6.06 
ค านวณ 47.19 46.80 -0.39 
เหตุผล 48.07 42.08 -5.99 

เฉลีย่รวม 49.48 45.34 -4.14 



๑๓ 
 

 

 

คะแนนเฉลีย่ O-NET ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ปกีารศึกษา 2561  
เปรียบเทียบระดบัประเทศ 

สาระการเรยีนรู ้
คะแนนเฉลีย่ ผลตา่งคะแนนเฉลีย่ 

ระดบัประเทศ ระดบัเขตพืน้ที่ (+/-) 

ภาษาไทย 55.90 51.92 -3.98 
ภาษาอังกฤษ 39.24 32.12 -7.12 
คณิตศาสตร์ 37.50 32.55 -4.95 
วิทยาศาสตร์ 39.93 37.43 -2.50 

เฉลีย่รวม 43.14 38.51 -4.63 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

 

คะแนนเฉลีย่ O-NET ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3  ปีการศกึษา 2561  
เปรียบเทียบระดบัประเทศ 

สาระการเรยีนรู ้
คะแนนเฉลีย่ ผลตา่งคะแนนเฉลีย่ 

ระดบัประเทศ ระดบัเขตพืน้ที่ (+/-) 

ภาษาไทย 54.42 48.06 -6.36 
ภาษาอังกฤษ 29.45 25.56 -3.89 
คณิตศาสตร์ 30.04 25.17 -4.87 
วิทยาศาสตร์ 36.10 33.42 -2.68 

เฉลีย่รวม 37.50 33.05 -4.45 
 

 

ที่มา  : รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕61 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

 
ผลการตดิตามและประเมนิมาตรฐานส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต 6 

ปีงบประมาณ 2561 

มาตรฐาน ระดบัคณุภาพของการประเมนิตามตวับ่งชี้ 
ตัวบง่ชีท้ี ่1 ตัวบง่ชีท้ี ่2  ตัวบง่ชีท้ี ่3  ตัวบง่ชีท้ี ่4  ตัวบง่ชีท้ี ่5  ตัวบง่ชีท้ี ่6  ค่าเฉลีย่ 

มาตรฐานที ่1 การบริหารจัดการองค์การ ดีเยี่ยม ดีมาก ดีมาก - - - ดีเยี่ยม 
                   สู่ความเป็นเลิศ        
มาตรฐานที ่2 การบริหารและการจัดการ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี - ดี 
                   ศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ        
มาตรฐานที ่3 สัมฤทธิผลของการบริหาร ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดีเยี่ยม ดีมาก 
                  และการจัดการศึกษา        

สรปุภาพรวมมาตรฐานที ่3 ดีมาก 
คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) ดีมาก 



๑๕ 
 

 

              ผลการติดตามและประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้ง 3 มาตรฐาน  ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
พบว่า ผลการประเมินมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมากท้ัง 3 มาตรฐาน 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาออนไลน ์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา IIT EIT OIT คะแนน ITA 
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 29.69 28.62 34.04 92.35 
 

 ตวัชีว้ดั ค่าคะแนน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.70 
2 การใช้งบประมาณ 98.04 
3 การใช้อ านาจ 99.23 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 98.97 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 98.92 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 97.56 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.06 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 95.54 
9 การเปิดเผยข้อมูล 90.28 

10 การป้องกันการทุจริต 79.91 
 รวม 92.35 

 
ผลการด าเนนิงานตวัชีว้ดัการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2561 ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม ่เขต 6 

รายการ ระดบัทีไ่ด้ 

องคป์ระกอบทีป่ระชมุ 

ค่าคะแนน องคป์ระกอบที ่1 
Function base 

องคป์ระกอบที ่2 
Agenda base 

องคป์ระกอบที ่4 
Innovation 

base 
ตัวชี้วัดการประเมิน
ส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระดับ
มาตรฐาน 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 4.21359 

 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 

ผลการตดิตามและประเมนิผลการบรหิารจดัการศึกษาขัน้พื้นฐานของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม ่เขต 6 
ยุทธศาสตร์/ตวัชีว้ดั ระดบัคะแนน ระดบัคณุภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 2.5 ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2.25 ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.67 ดีเยี่ยม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 

 อย่างมีคุณภาพ 
3.33 ดีเยี่ยม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

N/A - 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมทุกภาคส่วน 
 มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

4 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม: ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการ 
 ที่ดีตามแนวทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

1 พอใช้ 

คะแนนเฉลีย่รวม 2.39 ด ี
 



๑๗ 
 

สว่นที ่๒ 
ทิศทางการพฒันาการศกึษา ปีงบประมาณ ๒๕๖3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม ่เขต ๖  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560  

มาตรา 54    รัฐตคองน าเนินการใหคเนากทุก้นไนครับการศึกษาเปนนเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจน
จบการศึกษาภา้บัง้ับอย่างมีุ้ณภาพโนยไม่เกาบ้่าใชคจ่าย 
 รัฐตคองน าเนินการใหคเนากเลากไนครับการนูแลและพัฒนาก่อนเขคารับการศึกษาตามวรร้หนึ่ง เพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สัง้ม และสติปัญญาใหคสมกับวัย โนยส่งเสริมและสนับสนุนใหคอง้์กรปก้รองส่วน
ทคองถิ่นและภา้เอกชนเขคามีส่วนร่วมในการน าเนินการนควย 
 รัฐตคองน าเนินการใหคประชาชนไนครับการศึกษาตาม้วามตคองการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมใหคมี
การเรียนรูคตลอนชีวิต และจันใหคมีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ อง้์กรปก้รองส่วนทคองถิ่น และภา้เอกชน ในการ
จันการศึกษาทุกระนับ โนยรัฐมีหนคาที่น าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนใหคการจันการศึกษานังกล่าวมี
ุ้ณภาพและไนคมาตรฐาน สากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่านควยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างนคอยตคองมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจันท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการน าเนินการและตรวจสอบการน าเนินการใหคเปนนไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาตินควย 
 การศึกษาทั้งปวงตคองมุ่งพัฒนาผูคเรียนใหคเปนน้นนี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไนค ตาม้วาม
ถนันของตน และมี้วามรับผินชอบต่อ้รอบ้รัว ชุมชน สัง้ม และประเทศชาติ ในการน าเนินการใหคเนากเลาก
ไนครับการนูแลและพัฒนาตามวรร้สองหรือใหคประชาชนไนครับการศึกษาตามวรร้สาม  รัฐตคองน าเนินการใหคผูค
ขานแ้ลนทุนทรัพย์ไนครับการสนับสนุน้่าใชคจ่ายในการศึกษา ตาม้วามถนันของตน ใหคจันตั้งกองทุนเพื่อใชคใน
การช่วยเหลือผูคขานแ้ลนทุนทรัพย์  เพ่ือลน้วามเหลื่อมล้ าในการศึกษา และเพ่ือเสริมสรคางและพัฒนาุ้ณภาพ
และประสิทธิภาพ้รู โนยใหครัฐจันสรรงบประมาณใหคแก่กองทุน หรือใชคมาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการใหคผูค
บริจา้ทรัพย์สินเขคากองทุนไนครับประโยชน์ในการลนหย่อนภาษีนควย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซ่ึงกฎหมาย
นังกล่าวอย่างนคอยตคองก าหนนใหคการบริหารจันการกองทุน เปนนอิสระและก าหนนใหคมีการใชคจ่ายเงินกองทุนเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสง้์นังกล่าว 
 
ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี(พ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.2561-2580) เปนนยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตคองน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือใหคประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมี้วามม่ัน้ง มั่ง้่ัง ยั่งยืน เปนนประเทศพัฒนาแลคว นควยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายในช่วงเวลานังกล่า เพ่ือ้วามสุขของ้นไทยทุก้น โนยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ้ือ 
“ประเทศชาติมั่ น้ง ประชาชนมี้วามสุข เศรษฐกิจ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สั ง้มเปนนธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โนยยกระนับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติร พัฒนา้นในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยใหคเปนน้นนีเก่ง และมีุ้ณภาพ สรคางโอกสานและ้วามเสมอภา้ทางสัง้ม สรคางการเติบโตบนุ้ณภาพ
ชีวิตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอม และมีภา้รัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โนยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบนควย  

1. ้วามอยู่นีมีสุขของ้นไทยและสัง้มไทย 
2. ขีน้วามสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายไนค 
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4. ้วามเท่าเทียมและ้วามเสมอภา้ของสัง้ม 



๑๘ 
 

5. ้วามหลากหลายทางชีวภาพ ุ้ณภาพสิ่งแวนลคอม และ้วามยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6. ประสิทธิภาพการบริหารจันการและการเขคาถึงการใหคบริการของภา้รัฐ 

 
ประเนานยทุธศาสตรช์าติ 

เพ่ือใหคประเทศไทยสามารถยกระนับการพัฒนาใหคบรรลุตามวิสัยทัศน์   “ประเทศไทยมี้วามม่ัน้ง  
มั่ง้ั่ง ยั่งยืน เปนนประเทศพัฒนาแลคว นควยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ” และเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศขคางตคน จึงจ าเปนนตคองก าหนนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าใหคประเทศไทย
มี้วามม่ัน้งในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิุ้คมกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศใน
ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระนับ ภา้เกษตรกรรม ภา้อุตสาหกรรม และภา้บริการของประเทศไนครับการ
พัฒนายกระนับไปสู่การใชคเท้โนโลยีและนวัตกรรมในการสรคางมูล้่าเพ่ิมและพัฒนากลไกที่ส า้ัญในการ
ขับเ้ลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสรคางและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือยกระนับฐานรายไนคของ
ประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภา้ส่วนต่าง ๆ ไนคอย่างเหมาะสม ้นไทยไนครับการพัฒนาใหค
เปนน้นนีเก่ง มีวินัย ้ านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการ้ินวิเ้ราะห์สามารถ  “รูครับ ปรับใชค ”
เท้โนโลยีใหม่ไนคอย่างต่อเนื่อง สามารถเขคาถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสนิการ และกระบวนการยุติธรรมไนค
อย่างเท่าเทียมกัน โนยไม่มีใ้รถูกทิ้งไวคขคางหลังการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะ
มุ่งเนคนการสรคางสมนุ ลระหว่างการพัฒนา้วามม่ัน้ง เศรษฐกิจ สัง้ม และสิ่งแวนลคอม โนยการมีส่วนร่วมของ

ทุกภา้ส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ ”โนยประกอบนควย  ๖ ยุทธศาสตร์ไนคแก่  
1. ยุทธศาสตร์นคาน้วามมั่น้ง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส า้ัญ ้ือ ประเทศชาติมั่น้ง ประชาชนมี 

้วามสุข เนคนการบริหารจันการสภาวะแวนลคอมของประเทศใหคมี้วามมั่น้ง ปลอนภัย เอกราชอธิปไตย และมี
้วามสงบเรียบรคอยในทุกระนับ ตั้งแต่ระนับชาติสัง้ม ชุมชน มุ่งเนคนการพัฒนา้นเ้รื่องมือ เท้โนโลยีและ
ระบบฐานขคอมูลขนานใหญ่ใหคมี้วามพรคอมสามารถรับมือกับภัยุ้ก้ามและภัยพิบัติไนคทุกรูปแบบ และทุกระนับ
้วามรุนแรง ้วบู้่ไปกับการป้องกันและแกคไขปัญหานคาน้วามมั่น้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกินขึ้นใน
อนา้ต ใชคกลไกการแกคไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภา้เอกชน ประชาสัง้ม และอง้์กรที่ไม่ใช่
รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบคานและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ต่อการน าเนินการของยุทธศาสตร์ชาตินคานอื่น ๆ ใหคสามารถขับเ้ลื่อนไปไนคตามทิศทางและเป้าหมาย
ทีก่ าหนน 
 2. ยุทธศาสตร์นคานการสรคาง้วามสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเนคนการยกระนับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนว้ิน ๓ ประการ ไนคแก่    )๑ “ ( ต่อยอนอนีต   ”โนยมองกลับไปที่
รากเหงคาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตและจุนเน่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 
รวมทั้ง้วามไนคเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในนคานอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเท้โนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือใหคสอนรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสัง้มโลกสมัยใหม่  )๒ “ (  ปรับปัจจุบัน   ”เพ่ือปูทางสู่

อนา้ต ผ่านการพัฒนาโ้รงสรคางพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโ้รงข่ายระบบ้มนา้มและขนส่ง 
โ้รงสรคางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เท้โนโลยีและนิจิทัล และการปรับสภาพแวนลคอมใหคเอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนา้ตและ  )๓ “ (  สรคางุ้ณ้่าใหม่ในอนา้ต  ” นควยการเพ่ิมศักยภาพของ
ผูคประกอบการ พัฒนา้นรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อ้วามตคองการของตลาน ผสมผสาน
กับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนา้ต บนพ้ืนฐานของการต่อยอนอนีตและปรับปัจจุบัน พรคอมทั้งการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภา้รัฐใหคประเทศไทยสามารถสรคางฐานรายไนคและการจคางงานใหม่ ขยายโอกาสทางการ้คาและ
การลงทุนในเวทีโลก ้วบู้่ไปกับการยกระนับรายไนคและการกินนีอยู่นีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของ้นชั้นกลางและ
ลน้วามเหลื่อมล้ าของ้นในประเทศไนคใน้ราวเนียวกัน 
 



๑๙ 
 

3. ยุทธศาสตร์นคานการพัฒนาและเสริมสรคางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส า้ัญ 
เพ่ือพัฒนา้นในทุกมิติและในทุกช่วงวัยใหคเปนน้นนีเก่ง และมีุ้ณภาพ โนย้นไทยมี้วามพรคอมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่นีรอบนคานและมีสุขภาวะที่นีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผินชอบต่อสัง้มและผูคอ่ืน 
มัธยัสถ์อนออม โอบอคอมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเปนนพลเมืองนีของชาติมีหลัก้ินที่ถูกตคอง มีทักษะที่
จ าเปนนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาทคองถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรูคและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอนชีวิต สู่การเปนน้นไทยที่มีทักษะสูง เปนนนวัตกร นัก้ิน 
ผูคประกอบการ เกษตรกรยุ้ใหม่และอ่ืน ๆ โนยมีสัมมาชีพตาม้วามถนันของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์นคานการสรคางโอกาสและ้วามเสมอภา้ทางสัง้ม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ใหค้วาม  
ส า้ัญกับการนึงเอาพลังของภา้ส่วนต่าง  ๆ ทั้งภา้เอกชน ประชาสัง้ม ชุมชนทคองถิ่น มาร่วมขับเ้ลื่อน โนย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วม้ินร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและ้วาม
รับผินชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นนินในระนับทคองถิ่นการเสริมสรคาง้วามเขคมแขางของชุมชนในการจันการ
ตนเอง และการเตรียม้วามพรคอมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สัง้ม และสภาพแวนลคอมใหค
เปนนประชากรที่มีุ้ณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่้รอบ้รัว ชุมชน และสัง้มใหคนานที่สุน โนย
รัฐใหคหลักประกันการเขคาถึงบริการและสวัสนิการที่มีุ้ณภาพอย่างเปนนธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศาสตร์นคานการสรคางการเติบโตบนุ้ณภาพชีวิตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอม มีเป้าหมายการพัฒนา  
ทีส่ า้ัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งนคานสัง้ม เศรษฐกิจ สิ่งแวนลคอม  
ธรรมาภิบาล และ้วามเปนนหุคนส่วน้วามร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใชค
พ้ืนที่เปนนตัวตั้งในการก าหนนกลยุทธ์และแผนงานและการใหคทุกฝ่ายที่เกี่ยวขคองไนคเขคามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงใหคมากที่สุนเท่าที่จะเปนนไปไนคโนยเปนนการน าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเปนนทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวนลคอม และุ้ณภาพชีวิตโนยใหค้วามส า้ัญกับการสรคางสมนุลทั้ง ๓ นคาน อันจะน าไปสู่้วาม
ยั่งยืนเพื่อ้นรุ่นต่อไปอย่างแทคจริง 

6. ยุทธศาสตร์นคานการปรับสมนุลและพัฒนาระบบการบริหารจันการภา้รัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ 
ส า้ัญ เพ่ือปรับเปลี่ยนภา้รัฐที่ยึนหลัก “ ภา้รัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โนย 
ภา้รัฐตคองมีขนานที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหนคาที่ในการก ากับหรือ
ในการใหคบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึนหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ท างานใหคมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมี้วามทันสมัย และพรคอมที่จะปรับตัวใหคทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอนเวลา โนยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เท้โนโลยีขคอมูลขนานใหญ่ ระบบการ
ท างานที่เปนนนิจิทัลเขคามาประยุกต์ใชคอย่างุ้คม้่าและปฏิบัติงานเทียบไนคกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปินกวคาง เชื่อมโยงถึงกันและเปินโอกาสใหคทุกภา้ส่วนเขคามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนอง้วามตคองการของ
ประชาชนไนคอย่างสะนวก รวนเราว และโปร่งใส โนยทุกภา้ส่วนในสัง้มตคองร่วมกันปลูกฝัง้่านิยม้วามซื่อสัตย์
สุจริต ้วามมัธยัสถ์และสรคางจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ  อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายตคองมี้วามชันเจน มีเพียงเท่าที่จ าเปนน มี้วามทันสมัย มี้วามเปนนสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การ
ลน้วามเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โนยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนนธรรมไม่
เลือกปฏิบัติและการอ านวย้วามยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง้มแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

ส านักงาน้ณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง้มแห่งชาติไนคจันท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง้ม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ส าหรับใชคเปนนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเปนนการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเปนนรูปธรรม เพ่ือเตรียม้วามพรคอมและวางรากฐานในการ
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ยกระนับประเทศไทยใหคเปนนประเทศที่พัฒนาแลคว มี้วามมั่น้ง มั่ง้ั่ง ยั่งยืน นควยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง้มแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) มีหลักการที่ส า้ัญ้ือ 

1. ยึน “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือใหคเกินบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล  มี้วามพอประมาณ และมีระบบภูมิุ้คมกันและการบริหารจันการ้วามเสี่ยงที่นี  ซึ่งเปนนเงื่อนไขที่

จ าเปนนส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเนคนการพัฒนา้น มี้วามเปนน้นที่สมบูรณ์ สัง้มไทยเปนนสัง้มุ้ณภาพ 
มีที่ยืนและเปินโอกาสใหคกับทุก้นในสัง้มไนคน าเนินชีวิตที่นีมี้วามสุขและอยู่รวมกันอย่างสมานฉันท์ 

2. ยึน “้นเปนนศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสรคางุ้ณภาพชีวิตและมีสุขภาวะที่นี ส าหรับ้นไทยพัฒนา
้นใหคมี้วามเปนน้นที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รูค มี้วามรูค มีทักษะ มี้วาม้ินสรคางสรร้์ มีทัศน้ติที่นี รับผินขอบต่อ
สัง้ม มีจริยธรรมและุ้ณธรรม พัฒนา้นทุกช่วงวัยและเตรียม้วามพรคอมเขคาสู่สัง้มผูคสูงอายุอย่างมีุ้ณภาพ 
รวมถึงการสรคาง้นใหคใชคประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวนลคอมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใชคประโยชน์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวนลคอมอย่างเหมาะสม 

3. ยึน “วิสัยทัศน์ภายใตคยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเปนนกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง้มแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์” ประเทศไทยมี้วามมั่น้ง มั่ง้ั่ง ยั่งยืน เปนน
ประเทศพัฒนาแลควนควยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนน้ติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่น้ง มั่ง้่ัง ยั่งยืน” 

4. ยึน “เป้าหมายอนา้ตประเทศไทย ปี 2579” ทีเ่ปนนเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มา
เปนนกรอบในการก าหนนเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระนับย่อยลงมา ้วบู้่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 

5. ยึน “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลน้วามเหลื่อมล้ าและขับเ้ลื่อนการเจริญเติบโตจากากร
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชคภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

6. ยึน “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติใหคเกินผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอนไปสู่ผลสัมฟทธิ์ที่เปนน
เป้าหมายระยะยาว”  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบนควย ๑๐ ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวขคองกับส านักงาน้ณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ นังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การเสริมสรคางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ใหค้วามส า้ัญกับการ
วางรากฐาน การพัฒนา้นใหคมี้วามสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเนากปฐมวัยที่ตคองพัฒนาใหคมีสุขภาพกายและใจที่นีมี
ทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรูค และทักษะชีวิต เพ่ือใหคเติบโตอย่างมีุ้ณภาพ ้วบู้่กับการพัฒนา้นไทยใน
ทุกช่วงวัยใหคเปนน้นนี มีสุขภาวะที่นี มีุ้ณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่นีต่อสัง้มส่วนรวม มี
ทักษะ้วามรูค และ้วามสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวนเราว บนพ้ืนฐานของการมี
สถาบันทางสัง้มที่เขคมแขางทั้งสถาบัน้รอบ้รัว สถาบัน การศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และ
ภา้เอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ใหคมีุ้ณภาพสูง อีกทั้งยังเปนนทุนทางสัง้มส า้ัญในการขับเ้ลื่อนการ
พัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสรคาง้วามเปนนธรรมลน้วามเหลื่อมล้ าในสัง้มใหค้วามส า้ัญกับการ
น าเนินการยกระนับุ้ณภาพบริการทางสัง้มใหคทั่วถึงโนยเฉพาะอย่างยิ่งนคานการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้ง
การปินช่องว่างการุ้คม้รองทางสัง้มในประเทศไทย ซึ่งเปนนการน าเนินงานต่อเนื่องจากที่ไนคขับเ้ลื่อนและ
ผลักนันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเนคนมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใชคนโยบาย
แรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสรคางรายไนคสูงขึ้น และการสรคางโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สัง้มโนยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสรคางอาชีพ รายไนค และใหค้วามช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพ่ิม
ผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มรคอยละ 40 รายไนคต่ าสุน ผูคนคอยโอกาสสตรี และผูคสูงอายุ อาทิ การสนับสนุน
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ธุรกิจขนานเลาก ขนานกลาง และขนานย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสัง้ม การพัฒนาอง้์กรการเงิน 
ฐานรากและการเขคาถึงเงินทุนเพ่ือสรคางอาชีพ และการสนับสนุนการเขคาถึงปัจจัยการผลิตุ้ณภาพนีที่รา้าเปนน
ธรรม เปนนตคน และในขณะเนียวกันกาตคองเพ่ิมประสิทธิภาพการใชคงบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือลน
้วามเหลื่อมล้ า  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเนาน 
ทคาทายที่ตคองเร่งน า เนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ไนคแก่ การสรคาง้วามมั่น้งของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระนับุ้ณภาพสิ่งแวนลคอม เพ่ือสนับสุนนการเติบโตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอมและ
ุ้ณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแกคไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวนลคอมเพ่ือลนมลพิษที่เกินจากากรผลิตและการบริโภ้ 
พัฒนาระบบบริหารจันการที่โปร่งใสเปนนธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภ้ที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอมเปนนวง
กวคางมากขึ้นตคองเร่งเตรียม้วามพรคอมในการลนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีน้วามสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งบริหารจันการเพ่ือลน้วามเสี่ยงนคานภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสรคาง้วามมั่น้งแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่้วามมั่น้ั่งและ
ยั่งยืน ใหค้วามส า้ัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานนคาน้วามมั่น้งที่เปนนปัจจัยส า้ัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สัง้มของประเทศ โนยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสัง้มอย่างสันติของผูคมี้วามเหานต่างทาง้วาม้ินและ
อุนมการณ์บนพ้ืนฐานของการปก้รองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนนประมุขและการ
เตรียมการรับมือกับภัยุ้ก้ามขคามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส า้ัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัง้ม
ของประเทศในระยะ 20 ปีขคางหนคา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจันการในภา้รัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสัง้มไทย เปนนช่วงเวลาส า้ัญที่ตคองเร่งปฏิรูป การบริหารจันการภา้รัฐใหคเกินผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจัง เพ่ือใหคเปนนปัจจัยสนับสนุนส า้ัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกนคานใหคประสบผลส าเราจบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งการบริหารจันการภา้รัฐใหคโปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผินชอบ ตรวจสอบไนคอย่างเปนนธรรม และ
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผินชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภา้ 
และทคองถิ่น และวางพ้ืนฐานเพื่อใหคบรรลุตามกรอบเป้าหมายอนา้ตในปี 2579 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เท้โนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหค้วามส า้ัญกับการ
ใชคอง้์้วามรูคทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ้วามกคาวหนคาทางเท้โนโลยี นวัตกรรมและ้วาม้ิน
สรคางสรร้์อย่างเขคมขคนทั้งในภา้ธุรการ ภา้รัฐ และภา้ประชาสัง้ม รวมทั้งใหค้วามส า้ัญกับการพัฒนา
สภาพวะแวนลคอมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนนคานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุ้ลากรวิจัย 
โ้รงสรคางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเท้โนโลยี และการบริหารจันการเพ่ือช่วยขับเ้ลื่อนการพัฒนาประเทศ
ใหคกคาวสู่เป้าหมายนังกล่าว 
   
แผนการศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2560-2579 

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไนคจันท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2579 เพ่ือ
ใชคเปนนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวขคองกับการศึกษาของประเทศ ไนคน าไปใชคเปนนกรอบ
และแนวทาการพัฒนาการศึกษาและเรียนรูคส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกินจนตลอนชีวิต โนย
จุนมุ่งหมายที่ส า้ัญของแผน ้ือการมุ่งเนคนการประกันโอกาสและ้วามเสมอภา้ทางการศึกษาและการศึกษา
เพ่ือการมีงานท าและสรคางงานไนค ภายใตคบริบทเศรษฐกิจและสัง้มของประเทศและของโลกที่ขับเ้ลื่อนนควน
นวัตกรรมและ้วาม้ินสรคางสรร้์ รวมทั้ง้วามเปนนพลวัตร เพ่ือใหคประเทศไทยสามารถกคาวขคามกับนักประเทศ
ที่มีรายไนคปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแลคว ซึ่งภายใตคกรอบแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560 -2579 ไนค
ก าหนนสาระส า้ัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ไนคแก่ การเขคาถึงโอกาส



๒๒ 
 

ทางการศึกษา (Access) ้วามเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) ุ้ณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ในระยะ 15 ปีขคางหนคา นังนี้ 
 วสิยัทัศน์ : ้นไทยทุก้นไนครับการศึกษาและเรียนรูคตลอนชีวิตอย่างมีุ้ณภาพ น ารงชีวิตอย่างเปนนสุข 
สอน้ลคองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ยุทธศาสตร ์
 1. การจันการศึกษาเพ่ือ้วามมั่น้งของสัง้มและประเทศชาติ 
 2. การผลิตและพัฒนาก าลัง้น การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรคางขีน้วามสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพ้นทุกช่วงวัย และการสรคางสัง้มแห่งการเรียนรูค 
 4. การสรคางโอกาส ้วามเสมอภา้ และ้วามเท่าเทียมทางการศึกษา 
 5. การจันการศึกษาเพ่ือสรคางเสริมุ้ณภาพชีวิตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจันการศึกษา  
 เป้าหมาย 
 1. การเขคาถึงโอกาสการศึกษา (Access) 
 2. ้วามเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 
 3. ุ้ณภาพการศึกษา (Quality) 
 4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 5. การตอบโจทย์บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
 ผลลัพทส์นุทคาย 
  ประเทศไทยกคาวขคาม (Middle Income Trap) 
 สัง้มแห่งการเรียนรูค และุ้ณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 เนากไทย 3Rs 8Cs 

 
 

นโยบายรฐับาล (พลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี) 

 นายกรัฐมนตรีไนคแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎา้ม 2562  
โนยก าหนนนโยบายการบริหารราชการแผ่นนินที่ยึนมั่นการปก้รองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเปนนประมุข โนยมี้วามสอน้ลคองกับหมวน ๕ หนคาที่ของรัฐ และหมวน ๖ แนวนโยบาย
แห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตลอนจนยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 
๒๕๖๑-๒๕๘๐ โนยมีนโยบายที่เกี่ยวขคองกับภารกิจส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นังนี้ 
การปฏริปูกระบวนการเรยีนรูคและการพฒันาศกัยภาพของ้นไทยทกุชว่งวยั 

1. สง่เสริมการพฒันาเนากปฐมวยั 
1.๑ จันใหคมีระบบพัฒนาเนากแรกเกินอย่างต่อเนื่องจนถึงเนากวัยเรียนใหคมีโอกาสพัฒนาตาม

ศักยภาพ เพ่ือสรคาง้นไทยที่มีพัฒนาการเตามตามศักยภาพผ่าน้รอบ้รัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบ้รอบ้รัว เพ่ือ
ส่งต่อการพัฒนาเนากไทยใหคมีุ้ณภาพสู่การพัฒนาในระยะถันไปบนฐานการใหค้วามช่วยเหลือที่้ านึงถึง
ศักยภาพของ้รอบ้รัวและพ้ืนที่ เตรียม้วามพรคอมการเปนนพ่อแม่ ้วามรูคเรื่องโภชนาการและสุขภาพการ
อบรมเลี้ยงนู การส่งเสริมพัฒนาการเนากปฐมวัยผ่านการใหคบริการสาธารณะที่เกี่ยวขคองโนยเฉพาะการยกระนับ
ุ้ณภาพสถานพัฒนาเนากปฐมวัยทั่วประเทศใหคไนคมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุ้ลากรทางการศึกษาและ
ผูคนูแลเนากปฐมวัยใหคสามารถจันการศึกษาไนคอย่างมีุ้ณภาพ 



๒๓ 
 

1.๒ สง่เสริมการพฒันาเนากปฐมวยั โนย้ านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเนากแต่ละ้นใหคไนครับ
การส่งเสริมและพัฒนาอย่างเตามตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจันการเรียนรูคที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียน
ปกติท่ีเปนนระบบและมีทิศทางที่ชันเจน 

๒. พฒันาบัณฑิตพนัธุ์ใหม่ 
๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรูคและการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของ้นทุกช่วงวัยส าหรับ

ศตวรรษที่ ๒๑ โนยปรับโ้รงสรคางหลักสูตรการศึกษาใหคทันสมัย มีการน าเท้โนโลยีและการเรียนรูคผ่าน
ประสบการณ์จริงเขคามามีส่วนในการจันการเรียนการสอน และปรับระบบนึงนูน การ้ันเลือก การผลิตแล ะ
พัฒนา้รู ที่น าไปสู่การมี้รูสมรรถนะสูงเปนน้รูยุ้ใหม่ที่สามารถออกแบบและจันระบบการสรคาง้วามรูค สรคาง
วินัย กระตุคน และสรคางแรงบันนาลใจ เปินโลกทัศน์มุมมองของเนากและ้รูนควยการสอนในเชิงแสนง้วาม้ินเหาน
ใหคมากขึ้น้วบู้่กับหลักการทางวิชาการ 

๒.๒ จันการศกึษาเชงิบรูณาการกับการท างานเพือ่พัฒนาสมรรถนะของผูคเรยีนทั้งในส่วนฐาน้วามรูค
และระบบ้วาม้ินในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับ้วามตคองการของประเทศในอนา้ต และเปนนผูคเรียนที่
สามารถปฏิบัติไนคจริงและสามารถก ากับการเรียนรูคของตนเองไนค รวมถึงมีทักษะนคานภาษาอังกฤษและภาษาที่
สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหา้วามรูคไนค มี้วามพรคอมทั้งทักษะ้วามรูค ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเขคา
สู่ตลานแรงงาน 

๓. พัฒนาอาชีวะ พัฒนาุ้ณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ โนยการ
จันระบบและกลไก้วามร่วมมือระหว่างหน่วยงานภา้รัฐและเอกชนที่ชันเจนเปนนระบบในการพัฒนาก าลัง้นที่
มีทักษะขั้นสูงใหคสามารถน า้วามรูคและทักษะมาใชคในการแกคไขปัญหา รวมถึงการสรคางและพัฒนานวัตกรรม ซึ่ง
ตคอง้รอบ้ลุมการพัฒนาก าลัง้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมแลคว ก าลัง้นที่ก าลังจะเขคาสู่อุตสาหกรรม และ
เตรียมการส าหรับผลิตก าลัง้นในสาขาที่ขานแ้ลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเท้โนโลยีในอนา้ต รวมทั้ง
เร่งรันและขยายผลระบบุ้ณวุฒิวิชาชีพ การยกระนับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
อุตสาหกรรมที่ใชคแรงงานเขคมขคน 

๔. นึงนูน้นเก่งจากทั่วโลกเขคามาร่วมท างานกับ้นไทย และส่งเสริมผูคมี้วามสามารถสูง สนับสนุนใหค
ธุรกิจชั้นน าในประเทศนึงนูนบุ้้ลที่มี้วามสามารถระนับสูงจากทั่วโลกโนยเฉพาะ้นไทย เพ่ือกลับมาเปนนผูคน า
การเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอนประสบการณ์้วามรูค ้วามเชี่ยวชาญใหคแก่บุ้ลากรในอง้์กร ซึ่งจะช่วยกระตุคน
ใหคเกินการสรคางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ใหคกับประเทศ โนยในระยะแรกใหค้วามส า ้ัญกับการ
นึงนูนนักวิจัยผูคเชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเท้โนโลยีชั้นแนวหนคาในสาขาอุตสาหกรรม
เป้าหมายรวมทั้งมีพ้ืนที่ใหคกลุ่มผูคมี้วามสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงไนคท างานร่วมกัน หรือร่วมกับเ้รือข่ายอ่ืน 
ๆ เพื่อสรคางอง้์้วามรูคและนวัตกรรมใหม่ ๆ ใหคกับประเทศ 

๕. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
๕.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมเพื่อขจัน้วามเหลื่อมล้ าและ้วามยากจน  ยกระนับ

ุ้ณภาพชีวิตของประชาชน โนยมุ่งเนคนการพัฒนานวัตกรรมเชิงสัง้มและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วย
แกคปัญหา้วามเหลื่อมล้ า สรคางโอกาสส าหรับผูคนคอยโอกาส และยกระนับุ้ณภาพชีวิตผูคสูงวัย้วบู้่ไปกับการ
พัฒนาทุนมนุษย์ใหคพรคอมส าหรับโลกยุ้นิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตาม้วามเหมาะสมไนคอย่างเปนนรูปธรรม 
โนยระยะแรกจะใหค้วามส า้ัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานคานสุขภาพของประชาชนอย่าง้รบวงจร ทั้ง
ระบบยา วั้ซีน เวชภัณฑ์ และเท้โนโลยีที่ทันสมัย 

๕.๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางนคานวิทยาศาสตร์และเท้โนโลยีขั้นสูง  เพ่ือสรคาง
้วามไนคเปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อ้วามเปลี่ยนแปลง และสรคาง้วามเปนนเลิศของประเทศใน
อนา้ต โนยมุ่งเนคนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใชคใหคเกินประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ก าหนนวาระการวิจัย
แห่งชาติ ส่งเสริม้วามร่วมมือและการเปนนหุคนส่วนของทุกฝ่ายทั้งภา้รัฐ ภา้การศึกษา ชุมชน และภา้เอกชน



๒๔ 
 

ในทุ กสาขาการผลิ ตและบริ ก าร  ส รค า งสภาพแวนลค อมและอง้์ ป ระกอบของระบบวิ จั ย และ 
การพัฒนานวัตกรรมใหค เขคมแขาง รวมทั้ งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใชค  
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

๕.๓ สรคางเ้รือข่ายการท าวิจัยระหว่างภา้ส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการ
สอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ใหคเอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพนคานนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการ
สรคาง้วามเขคมแขางของธุรกิจไทยทุกระนับในเวทีการ้คาโลก ส่งเสริมกระบวนการการท างานของภา้รัฐและ
ภา้เอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เท้โนโลยี นวัตกรรมใหคเปนนระบบเปิน และมีการบูรณาการการ
ท างานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภา้ปฏิบัติจริงในภา้ธุรกิจ โนยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การสรคางนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสรคางมูล้่าเพ่ิมและยกระนับงานวิจัย สู่การเพ่ิมศักยภาพนคาน
เท้โนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

๖. ส่งเสริมการเรียนรูคและพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
๖.๑ มุ่งเนคนการพัฒนาโรงเรียน้วบู้่กับการพัฒนา้รู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจันการศึกษา

ในทุกระนับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่้ านึงถึง้วามจ าเปนนและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พรคอม
ทั้งจันใหคมีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระนับ และสรคางระบบวันผลโรงเรียนและ้รูที่สะทคอน้วาม
รับผินชอบต่อผลลัพธ์ที่เกินกับผูคเรียน ้ืน้รูใหคนักเรียนโนยลนภาระงานที่ไม่จ าเปนน รวมถึงจันใหคมีระบบ
ฐานขคอมูล เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โนยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อขคอมูล้รอบ้รัวและผูคเรียนระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกินจนถึงการพัฒนาตลอนช่วงชีวิต ตลอนจนพัฒนาช่องทางใหคภา้เอกชนมีส่วนร่วม
ในการจันการศึกษาและการเรียนรูคตลอนชีวิต 

๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรูคผ่านระบบนิจิทัล  พรคอมทั้งส่งเสริมใหคมีการน าเท้โนโลยี
สารสนเทศและการสรคางสรร้์ที่เหมาะสมมาใชคในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปินที่หลากหลาย เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรูคนควยตนเองตาม้วามสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอนจนพัฒนาแหล่งเรียนรูคและอุทยาน
การเรียนรูคส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเท้โนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่ เหมาะสมส าหรับผูคที่
เขคาสู่สัง้มสูงวัย 

๖.๓ ลน้วามเหลือ่มล้ าทางการศึกษา โนยบูรณ าการการน าเนินงานระหว่างหน่วยจันการศึกษากับ
กองทุนเพ่ือ้วามเสมอภา้ทางการศึกษา มุ่งเนคนกลุ่มเนากนคอยโอกาสและกลุ่มเนากนอกระบบการศึกษา 
ปรับเปลี่ยนการจันสรรงบประมาณใหคสอน้ลคองกับ้วามจ าเปนนของผูคเรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา 
จันระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับู้่ระหว่างโรงเรียนขนานใหญ่ที่มีุ้ณภาพการศึกษานีกับโรงเรียนขนานเลากเพ่ือ
ยกระนับุ้ณภาพการศึกษา และการส่งเสริมใหคภา้เอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เขคามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
การศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเนากที่มี้วามสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เปนนกรณีพิเศษ ตลอนจนแกคไขปัญหาหนี้สิน
ทางการศึกษา โนยการปรับโ้รงสรคางหนี้กองทุนเงินใหคกูคยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบการใหคกูคยืมเพ่ือ
การศึกษาที่เหมาะสม 

๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย  โนยก าหนนระบบที่ เ อ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาุ้ณภาพมาตรฐานการศึกษาใหคเชื่อมโยงกับระบบุ้ณวุฒิวิชาชีพ 
โนยมีกลไกการวันและประเมินผลเพ่ือเทียบโอน้วามรูคและประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชันเจน ส่งเสริม
เยาวชนที่มีศักยภาพนคานกีฬาใหคสามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนนมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจันใหค
มีระบบที่สามารถรองรับ้วามตคองการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสาย
อาชีพใหคตรงกับ้วามตคองการของตลานแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโนคม้วามกคาวหนคาทางเท้โนโลยีใน
อนา้ต 

๖.๕ ส่งเสริมหลัก้ินที่ถูกตคอง โนยสอนแทรกการปลูกฝังวินัยและอุนมการณ์ที่ถูกตคองของ้นในชาติ 
หลัก้ินที่ถูกตคองนคานุ้ณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเ้ารพกฎหมาย และกติกาของสัง้มเขคาไปใน



๒๕ 
 

ทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ้วบู้่ไปกับการส่งเสริมกลไกสรคาง้วามเขคมแขางของสถาบัน้รอบ้รัวในทุกมิติ
อย่างเปนนระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวนลคอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหคเอ้ือต่อการมี
ุ้ณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผูคละเมินบรรทันฐานที่นีทางสัง้ม ตลอนจนส่งเสริมใหคเกิน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเ้ลื่อนประเทศ 

๗. จันท าระบบปริญญาชุมชนและการจันอบรมหลักสูตรระยะสั้น เนคนออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตาม
้วามสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใชคในการน ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของ้นทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และ
ชุมชนเปนนหลัก พรคอมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเปนนรูปแบบธนา้ารหน่วยกิต ซึ่งเปนนการเรียนเกาบหน่วยกิ
ตของวิชาเรียนเพ่ือใหคผูคเรียนสามารถเรียนขคามสาขาวิชาและขคามสถาบันการศึกษา หรือท างานไปพรคอมกัน 
หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสรคางโอกาสของ้นไทยทุกช่วงวัยและทุกระนับสามารถพัฒนาตนเอง
ทั้งในนคานการศึกษาและการน ารงชีวิต 

 

นโยบายของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายปฏริปูการศึกษา 

  นโยบายนายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 
กรกฎา้ม 2562 ณ หคองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อา้ารราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ชาตินคานการพัฒนาและเสริมสรคางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์นคานการพัฒนาและเสริมสรคางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส า้ัญ เพ่ือพัฒนาทุกมิติและในทุกช่วงวัยใหคเปนน้นนี เก่ง และมีุ้ณภาพ โนย้นไทยมี้วามพรคอมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่นีรอบนคานและมีสุขภาวะที่นีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผินชอบต่อสัง้มและผูคอ่ืน 
มัธยัสถ์ อนออม โอบอคอมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนนพลเมืองนีของชาติ มีหลัก้ินที่ถูกตคอง มีทักษะที่
จ าเปนนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาทคองถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรูคและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอนชีวิต สู่การเปนน้นไทยที่มีทักษะสูงเปนนนวัตกร นัก้ิน ผูคปกระ
กอบการ เกษตรยุ้ใหม่  และอ่ืน ๆ โนยมีสัมมาชีพตาม้วามถนันของตนเอง 
  ตัวชี้วัน ประกอบนควย (1) การพัฒนาุ้ณภาพชีวิต สุขภาวะ และ้วามเปนนอยู่ที่นีของ้นไทย 
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูคตลอนชีวิตและ (3) การพัฒนาสัง้มและ้รอบ้รัวไทย โนย
ประเนานยุทธศาสตร์ชาตินคานการพัฒนาและเสริมสรคางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบนควยประเนาน ไนคแก่  
  1. การปรับเปลี่ยน้่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเนคนใหคสถาบันทางสัง้มร่วมปลูกฝัง้่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสง้์โนย (1) การปลูกฝัง้่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงนูใน้รอบ้รัว (2) การบูรณา
การเรื่อง้วามซื่อสัตย์ วินัย ุ้ณธรรม จริยธรรม ในการจันการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การสรคาง้วาม
เขคมแขางในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝัง้่านิยมและวัฒนธรรมโนยใชคชุมชนเปนนฐาน (5) การสรคาง้่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสง้์จากภา้ธุรกิจ (6) การใชคสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง้่านิยมและ
วัฒนธรรมของ้นไทยในสัง้ม และ (7) การส่งเสริมใหค้นไทยมีจิตสาธารณะและมี้วามรับผินชอบต่อส่วนรวม 
  2. การพัฒนาศักยภาพ้นตลอนช่วงชีวิต มุ่งเนคนการพัฒนาเชิงุ้ณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบนควย (1) ช่วงการตั้ง้รรภ์/ปฐมวัย เนคนการเตรียม้วามพรคอมใหคแก่พ่อแม่ก่อนการตั้ง้รรภ์ (2) ช่วง
วัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝัง้วามเปนน้นนี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรูคที่สอน้ลคองกับศตวรรษที่ 21 (3) ช่วงวัย
แรงงาน ยกระนับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอน้ลคองกับ้วามตคองการของตลาน และพัฒนา
เท้โนโลยีและนวัตกรรมใหคกับประเทศไทย 
 



๒๖ 
 

  3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูคที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเนคนผูคเรียน
ใหคมีทักษะการเรียนรูคและมีใจใฝ่เรียนรูคตลอนเวลาโนย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูคใหคเอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “้รู” ใหคเปนน้รูยุ้ใหม่ (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจันการศึกษาในทุกระนับ ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรูคตลอนชีวิต (5) การสรคาง
้วามตื่นตัวใหค้นไทยตระหนักถึงบทบาท ้วามรับผินชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภา้
เอเชียอา้เนย์และประชา้มโลก (6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรูคโนยใชคนิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (7) 
การสรคางระบบการศึกษาเพ่ือเปนนเลิศทางวิชาการระนับนานาชาติ 
  4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โนย (1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุ
ปัญญาผ่าน้รอบ้รัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวนลคอม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระนับปฐมวัย (2) การสรคางเสคนทาง
อาชีพ สภาพแวนลคอมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผูคมี้วามสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  
และ (3) การนึงนูนกลุ่มผูคเชี่ยวชาญต่างชาติและ้นไทยที่มี้วามสามารถในต่างประเทศใหคมาสรคางและ
เท้โนโลยีและนวัตกรรมใหคกับต่างประเทศ 
 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไนคจันท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) โนยไนคนคอมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชคเปนนกรอบในการน าเนินงาน 
และสอน้ลคองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง้มแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) โนยก าหนนสาระส า้ัญนังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งพัฒนาผูคเรียนใหคมี้วามรูคูุ้่้ณธรรม มีุ้ณภาพชีวิตที่นี มี้วามสุขในสัง้ม” 
 พันธกิจ 
  ๑. ยกระนับุ้ณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระนับ/ประเภทสู่สากล 
  ๒. เสริมสรคางโอกาสการเขคาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
  ๓. พัฒนาระบบบริหารจันการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
  ๑. ุ้ณภาพการศึกษาของไทยนีขึ้น ้นไทยมีุ้ณธรรมจริยธรรม มีภูมิุ้คมกันต่อการ 

เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนา้ต 
  ๒. ก าลัง้นไนครับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสรคางศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
  ๓. มีอง้์้วามรูค เท้โนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  ๔. ้นไทยไนครับโอกาสใหคเรียนรูคอย่างต่อเนื่องตลอนชีวิต 
  ๕. ระบบบริหารจันการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภา้ ส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวชี้วันตามเป้าหมายหลัก 
  ๑. ผล้ะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
  ๒. รคอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ้ะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระนับการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานจากการทนสอบระนับชาติ 
  ๓. รคอยละ้ะแนนเฉลี่ยของผูคเรียนที่มีุ้ณธรรมจริยธรรม 
  ๔. รคอยละ้ะแนนเฉลี่ยของผูคเรียนทุกระนับการศึกษามี้วามเปนนพลเมืองและพลโลก 
  ๕. สันส่วนผูคเรียนระนับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
  ๖. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ้นไทยอายุ ๑๕-๕๙ ปี  
  ๗. รคอยละของก าลังแรงงานที่ส าเราจการศึกษาระนับมัธยมศึกษาตอนตคนขึ้นไป 
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  ๘. รคอยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระนับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕-๑๗ ปี  
  ๙. สันส่วนผูคเรียนในสถานศึกษาทุกระนับของรัฐต่อเอกชน 
  ๑๐. จ านวนภา้ีเ้รือข่ายที่เขคามามีส่วนร่วมในการจัน/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ 
  ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวันและประเมินผล 
  ๒. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนา้รู ้ณาจารย์และบุ้ลากรทางการศึกษา 
  ๓. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลัง้น รวมทั้งงานวิจัยที่สอน้ลคองกับ้วามตคองการของการ 

พัฒนาประเทศ 
  ๔. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเขคาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูคอย่างต่อเนื่อง 

ตลอนชีวิต 
  ๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเท้โนโลยีนิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
  ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจันการและส่งเสริมใหคทุกภา้ส่วนมีส่วนร่วมในการจัน 

การศึกษา 
 
นโยบายส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
  ส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไนคก าหนนนโยบายส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สอน้ลคองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560-2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ไนคแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อ
วันที่ 25-26 กรกฎา้ม 2562 และนโยบายและจุนเนคนของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณพ.ศ.2563  
โนยไนคก าหนนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสง้์ และมาตรการและแนวทางในการน าเนินการ นังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
 สรคางุ้ณภาพทุนมนุษย์  สู่สัง้มอนา้ตที่ยั่งยืน  

พันธกิจ 
  1. จันการศึกษาเพ่ือเสริมสรคาง้วามมั่น้งของสถาบันหลักของชาติและการปก้รองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนนประมุข 
  2. พัฒนาผูคเรียนใหคมี้วามสามารถ้วามเปนนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรคางขีน้วามสามารถในการแข่งขัน 
  3. พัฒนาศักยภาพและุ้ณภาพผูคเรียนใหคมีสมรรถนะตามหลักสูตรและุ้ณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
  ๓. ส่งเสริมการพัฒนา้รูและบุ้ลากรทางการศึกษาใหคเปนนมืออาชีพ 
     4. สรคางโอกาส ้วามเสมอภา้ ลน้วามเหลื่อมล้ า ใหคผูคเรียนทุก้นไนครับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
     5. พัฒนาผูคบริหาร ้รู และบุ้ลากรทางการศึกษาใหคเปนนมืออาชีพ 
     6. จันการศึกษาเพ่ือพัฒนาุ้ณภาพชีวิตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอม ยึนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
  7. ปรับสมนุลและพัฒนาระบบการบริหารจันการศึกษาทุกระนับ และจันการศึกษาโนยใชคเท้โนโลยี
นิจิทัล (Digital Technology เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0  
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เป้าหมาย   
1. ผูคเรียนมี้วามรักในสถาบันหลักของชาติ และยึนมั่นการปก้รองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเปนนประมุข มีทัศน้ติที่ถูกตคองต่อบคานเมือง มีหลัก้ินที่ถูกตคอง และเปนนพลเมืองนีของชาติ 
มีุ้ณธรรม จริยธรรม มี้่านิยมที่พึงประสง้์ มีจิตสาธารณะ รับผินชอบต่อสัง้มและผูคอ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อนออม โอบอคอมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม   

2. ผูคเรียนที่มี้วามสามารถพิเศษนคานวิทยาศาสตร์ ้ณิตศาสตร์ ศิลปะ นนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ 
ไนครับการพัฒนาอย่างเตามตามศักยภาพ 

 3. ผูคเรียนเปนนบุ้้ลแห่งการเรียนรูค ้ินริเริ่มและสรคางสรร้์นวัตกรรม มี้วามรูค มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และุ้ณลักษณะของผูคเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี้วามสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนนพลเมือง พลโลกที่นี (Global Citizen) พรคอม
กคาวสู่สากล น าไปสู่การสรคาง้วามสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

4. ผูคเรียนที่มี้วามตคองการจ าเปนนพิเศษ (ผูคพิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผูคนคอยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนทีห่่างไกลทุรกันนาร ไนครับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีุ้ณภาพ  

5. ผูคบริหาร ้รู และบุ้ลากรทางการศึกษาเปนนบุ้้ลแห่งการเรียนรูค มี้วามรูค และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจันการศึกษาเ พ่ือการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสรคางเสริมุ้ณภาพชีวิตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมนุลใน
การบริหารจันการเชิงบูรณาการ มีการก ากรับ ตินตาม ประเมินผล มีระบบขคอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
และการรายงานผลอย่างเปนนระบบ ใชคงานวิจัย เท้โนโลยีและนวัตกรรมในการขับเ้ลื่อนุ้ณภาพการศึกษา 
 
นโยบาย 
 ส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายการน าเนินงาน 5 นคาน ในการขับเ้ลื่อนการจัน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นังนี้ 
 นโยบายที่ 1  นคานการจันการศึกษาเพ่ือ้วามมั่น้งของมนุษย์และของชาติ 
  นโยบายที่ 2  นคานการจันการศึกษาเพ่ือเพ่ิม้วามสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  นโยบายที่ 3   นคานการพัฒนาและเสริมสรคางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  นโยบายที่ 4   นคานการสรคางโอกาสในการเขคาถึงบริการการศึกษาท่ีมีุ้ณภาพ  
       มีมาตรฐาน และลน้วามเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  นโยบายที่ 5  นคานการจันการศึกษาเพ่ือพัฒนาุ้ณภาพชีวิตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอม 
 นโยบายที่ 6   นคานการปรับสมนุลและพัฒนาระบบการบริหารจันการศึกษา 

นโยบายที ่1 นคานการจนัการศึกษาเพื่อ้วามมัน่้งของมนษุยแ์ละของชาติ 
 เป้าประสง้์  
 1. ผูคเรียนทุก้นที่มีพฤติกรรมที่แสนงออกถึง้วามรักในสถาบันหลักของชาติยึนมั่นการปก้รองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนนประมุข  
 2. ผูคเรียนทุก้นมีทัศน้ติท่ีนีต่อบคานเมือง มีหลัก้ินที่ถูกตคอง เปนนพลเมืองนีของชาติ มีุ้ณธรรม 
จริยธรรม มี้่านิยมที่พึงประสง้์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผินชอบต่อ้รอบ้รัว ผูคอ่ืน และสัง้มโนยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อนออม โอบอคอมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
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 3. ผูคเรียนทุก้นมี้วามรูค ้วามเขคาใจ และมี้วามพรคอมสามารถรับมือกับภัยุ้ก้ามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อ้วามมั่น้ง เช่น ภัยจากยาเสพติน ้วามรุนแรง การุ้ม้ามในชีวิตและทรัพย์สิน การ ค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เปนนตคน  
  4. ผูคเรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวันชายแนนภา้ใตคไนครับโอกาสและการพัฒนาอย่าง
เตามศักยภาพ และมีุ้ณภาพสอน้ลคองกับบริบทของพ้ืนที่ 
 5. ผูคเรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผูคนคอยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันนาร 
เช่น พ้ืนที่สูง ชายแนน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เปนนตคน ไนครับการบริการนคานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
ุ้ณภาพ และเหมาะสมตรงตาม้วามตคองการ 

ตัวชี้วัน 
1. รคอยละของผูคเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสนงออกถึง้วามรักในสถาบันหลักของชาติ ยึนมั่นการปก้รอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนนประมุข 
2. รคอยละของผูคเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสนงออกถึงการมีทัศน้ติท่ีนีต่อบคานเมือง มีหลัก้ินที่ถูกตคองเปนน

พลเมืองนีของชาติ มีุ้ณธรรม จริยธรรม มี้่านิยมที่พึงประสง้์ มีุ้ณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตอาสา รับผินชอบต่อ
้รอบ้รัว ผูคอ่ืน และสัง้มโนยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อนออม โอบอคอมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. รคอยละของผูคเรียนมี้วามรูค ้วามเขคาใจ และมี้วามพรคอมสามารถรับมือกับภัยุ้ก้ามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อ้วามมั่น้ง เช่น ภัยจากยาเสพติน ้วามรุนแรง การุ้ก้ามในชีวิตและทรัพย์สิน การ ค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เปนนตคน 

4. รคอยละของผูคเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวันชายแนนภา้ใตคไนครับโอกาสและการพัฒนา
อย่างเตามศักยภาพ และมีุ้ณภาพสอน้ลคองกับบริบทของพ้ืนที่  

5. รคอยละของผูคเรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผูคนคอยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันนาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแนน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งไนครับการบริการนคานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มี
ุ้ณภาพ และเหมาะสมตรงตาม้วามตคองการ สอน้ลคองกับบริบทของพื้นที่    

6. จ านวนสถานศึกษาท่ีนคอมน าพระบรมราโชบายนคานการศึกษาของพระบาทสมเนาจพระปรเมนทร
รามาธิบนีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลคาเจคาอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีง ไปพัฒนา
ผูคเรียนใหคมีุ้ณลักษณะอันพึงประสง้์ตามที่ก าหนนไนคอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. จ านวนสถานศึกษาที่จันบรรยากาศสิ่งแวนลคอม และจันกิจกรรมการเรียนรูคใหคผูคเรียนแสนงออกถึง
้วามรักในสถาบันหลักของชาติ ยึนมั่นการปก้รองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนนประมุข 
มีทัศน้ติที่นีต่อบคานเมือง มีหลัก้ินท่ีถูกตคอง เปนนพลเมืองนีของชาติ มีุ้ณธรรม จริยธรรม 
 
นโยบายที่ 2  นคานการจันการศึกษาเพื่อเพิ่ม้วามสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าประสง้์  
 1. ผูคเรียนทุกระนับใหคมี้วามเปนนเลิศ มีทักษะที่จ าเปนนในศตวรรษที่ 21 
 2. ผูคเรียนทุก้นมี้ วามเปนนเลิศตาม้วามถนันและ้วามสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เปนนนัก
้ิน เปนนผูคสรคางนวัตกรรม เปนนนวัตกร   
 3. ผูคเรียนไนครับโอกาสเขคาสู่เวทีการแข่งขันระนับนานาชาติ 

 ตัวชี้วัน 
 1. จ านวนผูคเรียนมี้วามเปนนเลิศทางนคานวิชาการ มีทักษะ้วามรูคที่สอน้ลคองกับทักษะที่จ าเปนนใน
ศตวรรษท่ี 21 
 



๓๐ 
 

 2. ผูคเรียนระนับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเปนนนคานการรูคเรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) นคานการรูคเรื่อง้ณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และนคานการรูคเรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 3. รคอยละของผูคเรียนที่มีศักยภาพไนครับโอกาสเขคาสู่เวทีการแข่งขันระนับนานาชาติ 
 
นโยบายที่ 3  นคานการพัฒนาและเสริมสรคางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 เป้าประสง้ ์  
 1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอน้ลคองกับแนวโนคม
การพัฒนาของประเทศ 
 2. ผูคเรียนไนครับการพัฒนาตามจุนมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะ้วามสามารถที่สอน้ลคองกับทักษะ
ที่จ าเปนนในศตวรรษที่ 21 มี้วามยืนหยุ่นทางนคาน้วาม้ิน สามารถท างานร่วมกับผูคอ่ืนไนค ภายใตคสัง้มท่ีเปนน
พหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูคเพ่ือการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไป
ปฏิบัติไนค 
 3. ผูคเรียนไนครับการพัฒนาใหคมี้วามรูคและทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 4. ผูคเรียนไนครับการพัฒนาเตามตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอน้ลคอง
กับ้วามตคองการของประเทศ  
 5. ผูคเรียนไนครับการพัฒนาใหคมีศักยภาพในการจันการสุขภาวะของตนเองใหคมีสุขภาวะที่นี สามารถ
น ารงชีวิตอย่างมี้วามสุขทั้งนคานร่างกายและจิตใจ 
 6. ้รู เปลี่ยนบทบาทจาก “้รูผูคสอน” เปนน “Coach” ผูคใหค้ าปรึกษาขคอเสนอแนะการเรียนรูคหรือ
ผูคอ านวยการการเรียนรูค  
 7. ้รู มี้วามรูค้วามสามารถในการจันการเรียนการสอน และเปนนแบบอย่างนคานุ้ณธรรมและจริยธรรม 
 ตัวชี้วัน  
 1. ผูคเรียนทุกระนับมีสมรรถนะส า้ัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูคในศตวรรษที่ 21 (3R8C)   
 2. รคอยละของผูคเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มี้ะแนนผลการทนสอบ้วามสามารถพ้ืนฐานระนับชาติ 
(NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนน  
 3. รคอยละของผูคเรียนที่มีผล้ะแนนผลการทนสอบทางการศึกษาระนับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า
รคอยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
 4. รคอยละผูคเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ทักษะการเรียนรูคที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตาม้วามถนันและ้วามตคองการของตนเอง มีทักษะอาชีพ
ที่สอน้ลคองกับ้วามตคองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนททางการเงินที่เหมาะสมและน าปไปฏิบัติ
ไนค 
 5. ผูคเรียนทุก้นมีทักษะพื้นฐานในการน ารงชีวิต สามารถน ารงชีวิตอยู่ในสัง้มไนคอย่างมี้วามสุข มี้วาม
ยืนหยุ่นทางนคาน้วาม้ิน สามารถท างานร่วมกับผูคอ่ืนไนค ภายใตคสัง้มที่เปนนพหุวัฒนธรรม 
 6. ผูคเรียนทุก้นมีศักยภาพในการจันการสุขภาวะของตนเองใหคมีสุขภาวะที่นี สามารถน ารงชีวิตอย่างมี
้วามสุขทั้งนคานร่างกายและจิตใจ 
 7. ้รู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “้รูผูคสอน” เปนน “Coach” ผูคใหค้ าปรึกษา ขคอเสนอแนะการเรียนรูค
หรือผูคอ านวยการการเรียนรูค 
 
 
  



๓๑ 
 

นโยบายที่ 4  นคานการสรคางโอกาสในการเขคาถึงบริการการศึกษาที่มีุ้ณภาพ  มีมาตรฐาน  
และลน้วามเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 เป้าประสง้์   
 1. สถานศึกษาจันการศึกษาเพ่ือใหคบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 
 2. สถานศึกษากับอง้์กรปก้รองส่วนทคองถิ่น ภา้เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวขคองในระนับพื้นที่ 
ร่วมมือในการจันการศึกษา 
 3. สถานศึกษามีุ้ณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 
 4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอและเหมาะสม สอน้ลคองกับสภาพขคอเทาจจริง 
โนย้ านึงถึง้วามจ าเปนนตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
 5. งบประมาณเพ่ือเปนน้่าใชคจ่ายและงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อใหคสถานศึกษา
บริหารงานจันการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. น าเท้โนโลยีนิจิทัล (Digital Technology) มาเปนนเ้รื่องมือใหคผูคเรียนไนคมีโอกาสเขคาถึงบริการนคาน
การศึกษาไนคอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. พัฒนาระบบการตินตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรคางหลักประกันสิทธิการไนครับการศึกษาท่ีมี
ุ้ณภาพของประชาชน 
 ตัวชี้วัน  
 1. ผูคเรียนทุก้นสามารถเขคาเรียนในสถานศึกษาท่ีมีุ้ณภาพเปนนมาตรฐานเสมอกัน  
 2. ผูคเรียนทุก้นไนครับจันสรรงบประมาณอุนหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสมสอน้ลคองกับสภาพ
ขคอเทาจจริง โนย้ านึงถึง้วามจ าเปนนตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถานศึกษา 
และ้วามตคองการจ าเปนนพิเศษส าหรับผูคพิการ  
 3. ผูคเรียนไนครับการสนับสนุน วัสนุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์นิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใชคเปนนเ้รื่องมือใน
การเรียนรูคอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
 4. ้รูไนครับการสนับสนุน วัสนุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์นิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใชคเปนนเ้รื่องมือใน
การจันกิจกรรมการเรียนรูคใหคแก่ผูคเรียน   
  5. สถานศึกษาไนครับการพัฒนาใหคมีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท นคานประเภทขนานและพ้ืนที่  
 6. สถานศึกษาน าเท้โนโลยีนิจิทัล (Digital Technology) มาใชคเปนนเ้รื่องมือในการจันกิจกรรมการ
เรียนรูคใหคแกผู่คเรียนไนคอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. สถานศึกษามีระบบการนูแลช่วยเหลือและุ้คม้รองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
 8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานขคอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใชคในการวางแผนจันการเรียนรูค
ใหคแก่ผูคเรียนไนคอย่างมีประสิทธิภาพ   
 
นโยบายที ่5  นคานการจนัการศึกษาเพื่อพฒันาุ้ณภาพชวีติที่เปนนมิตรกับสิง่แวนลคอม 
 เป้าประสง้์   
 1. สถานศึกษา นักเรียนไนครับการส่งเสริมนคาน้วามรูค การสรคางจิตส านึกนคานการผลิตและบริโภ้ท่ีเปนน
มิตรกับสิ่งแวนลคอม 
 2. สถานศึกษาสามารถน าเท้โนโลยีมาจันท าระบบสารสนเทศการเกาบขคอมูลนคาน้วามรูค เรื่อง ฉลากสี
เขียวเพื่อสิ่งแวนลคอม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใชคในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 4.0  
 



๓๒ 
 

 3. สถานศึกษามีการจันท านโยบายจันซื้อจันจคางที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอม 
 4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภ้ สู่
การลนปริมาณ้าร์บอนในโรงเรียน้าร์บอนต่ าสู่ชุมชน้าร์บอนต่ า 
 5. ส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโรงเรียน ทุกโรงเรียน
ในสังกัน มีการปรับปรุงและพัฒนาเปนนหน่วยงานตคนแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือใหคมีบริบทที่
เปนนแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรูคของนักเรียนและชุมชน 
 6. สถานศึกษาในส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม
้วามรูคและสรคางจิตส านึกและจันการเรียนรูคการผลิตและบริโภ้ท่ีเปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอม 
 7. สถานศึกษาตคนแบบน าขยะมาใชคประโยชน์เพื่อลนปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน 
 8. มีสถานศึกษานวัตกรรมตคนแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใชคในการผลิตและบริโภ้ท่ีเปนนมิตรกับ
สิ่งแวนลคอม จ านวน 6,000 โรงเรียน  
 9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการน านโยบายการจันซื้อจันจคางที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอม 
 ตัวชี้วัน 
 1. สถานศึกษาในสังกันมีนโยบายและจันกิจกรรมใหค้วามรูคที่ถูกตคองและสรคางจิตส านึกนคานการผลิตและ
บริโภ้ท่ีเปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอมน าไปปฏิบัติใชคที่บคานและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เปนนมิตรกับ
สิ่งแวนลคอม การลนใชคสารเ้มีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
 2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใชคประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลนปริมาณขยะ และมี
ส่งเสริมการ้ันแยกขยะในชุมชนเพื่อลนปริมาณ้าร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  
 3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจันการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใชคประโยชน์รวมทั้ง
สอนแทรกในสาระการเรียนรูคที่เกี่ยวขคอง 
 4. นักเรียนเรียนรูคจากแหล่งเรียนรูค มีการขยายผลแหล่งเรียนรูค นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรูคนคานการ
ลนใชคพลังงาน การจันการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวนลคอมเพ่ือเปนนแหล่งเรียนรูคและตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เปนน
มิตรกับสิ่งแวนลคอม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
 5. นักเรียน สถานศึกษามีการเกาบขคอมูลเปรียบเทียบการลนปริมาณ้าร์บอนไนออกไซต์ในการน าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บคาน และขคอมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less 
 6. ้รู มี้วาม้ินสรคางสรร้์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และน าเนินการจันท างานวิจัยนคานการสรคาง
ส านึกนคานการผลิตและบริโภ้ท่ีเปนนมิตรกับสิ่งแวนบคอมไนค  
 7. ้รู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการ้ินมาประยุกต์ใชคในโรงเรียนการจันการ
เรียนรูค และประยุกต์ในชีวิตประจ าวันและชุมชนไนคตามแนวทาง Thailand 4.0 
 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการปรับปรุงและพัฒนาบุ้ลากรและสถานที่ใหคเปนน
ส านักงานสีเขียวตคนแบบมีนโยบายการจันซื้อจันจคางที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอมที่เอ้ือต่อการเรียนรูคของนักเรียน
และชุมชน  
   
นโยบายที่ 6  นคานการปรับสมนุลและพัฒนาระบบการบริหารจันการศึกษา 
 เป้าประสง้์   
 1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มี้วามเปนนอิสระในการบริหารและจันการศึกษา้รอบ้ลุม นคาน
การบริหารวิชาการ นคานการบริหารงบประมาณ นคานการบริหารงานบุ้้ล และนคานการบริหารงานทั่วไป 
 
 



๓๓ 
 

 2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตคองปรับเปลี่ยนใหคเปนนหน่วยงานใหคมี้วาม
ทันสมัย พรคอมที่จะปรับตัวใหคทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอนเวลาเปนนหน่วยงานที่มีหนคาที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ตินตาม เพ่ือใหคสถานศึกษาสามารถจันการศึกษาไนคอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. หน่วยงานทุกระนับ มี้วามโปร่งใส่ ปลอนการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจันการตาม
หลักธรรมภิบาล 
 4. หน่วยงานทุกระนับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณนคานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมุ้ณภาพและ
ประสิทธิภาพการจันการศึกษา โนยการจันสรรงบประมาณตรงสู่ผูคเรียน  
 5. หน่วยงานทุกระนับ พัฒนานวัตกรรม และเท้โนโลยีนิจิทัล (Digital Technology) มาใชคในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจันการเรียนการสอนอย่างเปนนระบบ 
 ตัวชี้วัน 
 1. สถานศึกษาไนครับการกระจายอ านาจการบริหารจันการศึกษาอย่างเปนนอิสระ 
 2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ไนครับการพัฒนาใหคเปนนหน่วยงาน
ที่มี้วามทันสมัย ยืนหยุ่น ้ล่องตัวสูง พรคอมที่จะปรับตัวใหคทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอนเวลา เปนน 
หน่วยงานที่มีหนคาที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ตินตาม เพ่ือใหคสถานศึกษาสามารถจันการศึกษาไนคอย่างมี
ประสิทธิภาพ้รอบ้ลุมทุกต าบล 
 3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรมและเท้โนโลยี
นิจิทัล (Digital Technology) มาใชคในการบริหารจันการและตันสินใจทั้งระบบ 
 4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกันทุกระนับมี้วามโปร่งใส ปลอนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
บริหารจันการตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัน ทุกระนับ ผ่านการประเมินุ้ณธรรมและ้วามโปร่งใสในการ
น าเนินงานของหน่วยงานภา้รัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
 6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกันมีระบบฐานขคอมูลสารสนเทศวิชาการ ผูคเรียน ้รู บุ้ลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัน 
 7. สถานศึกษาทุกแห่งมีขคอมูลผูคเรียนรายบุ้้ลที่สามารถเชื่อมโยงกับขคอมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเ้ราะห์
เพ่ือวางแผนการจันการเรียนรูคสู่ผูคเรียนไนคอย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
 8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มนิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจนคานบริหารจันการศึกษา 
 9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบขคอมูลสารสนเทศที่สามารถใชคในการวางแผนการจันการศึกษาไนคอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จากนโยบายนคานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของส านักงาน
้ณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือใหคการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ เปนนไปในทิศทางท่ี้านหวัง จึงไนคก าหนนทิศทางการพัฒนาไวค นังนี้ 

๑. วิสัยทัศน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มุ่งพัฒนาุ้ณภาพและสรคาง

โอกาสทางการศึกษาแก่เนากทุก้นอย่างเท่าเทียม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่สากลบน้วาม
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

๒. พันธกิจ 
๒.๑ ส่งเสริมใหคผูคเรียนทุก้น มีุ้ณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐาน 
     การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งสู่สากลบน้วามหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 



๓๔ 
 

๒.๒ ส่งเสริมใหคประชากรวัยเรียนทุก้นไนครับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีุ้ณภาพทั่วถึง 
 และเท่าเทียม 

๒.๓ ส่งเสริมพัฒนา้รูและบุ้ลากรทางการศึกษามีุ้ณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 
 ปฏิบัติงานไนคอย่างมีประสิทธิภาพ  

2.๔ บริหารจันการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ เปนนส านักงานท่ีทันสมัย 

๓. เป้าประสง้์ 
๓.๑ ผูคเรียนทุก้นมีุ้ณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษา 

 ขั้นพ้ืนฐาน  
๓.๒ ประชากรวัยเรียนทุก้นไนครับโอกาสในการศึกษาอย่างมีุ้ณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียม  
๓.๓ ้รูและบุ้ลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานไนคอย่างมีประสิทธิภาพ  
๓.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามี้วามเขคมแขางตามหลักธรรมาภิบาล  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ เปนนส านักงานท่ีทันสมัย 
๔. นโยบายการพัฒนา   

การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565 มุ่งเนคน
กระบวนการพัฒนาการศึกษาโนยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาทั้งระบบ เพ่ือพัฒนาุ้ณภาพของผูคเรียนเปนน
ส า้ัญ โนย้ านึงถึง้วามสอน้ลคองกับหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งหน่วยงานตคนสังกัน และสถานศึกษา ทั้งนี้ไนค
ก าหนนประเนานของการพัฒนาไวค ๓ ส่วน ประกอบนควย 

๑) นโยบาย 
เปนนกรอบแนวทางในการขับเ้ลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-

2565 ใหคบรรลุเป้าหมายโนยน านโยบายการพัฒนาของส านักงาน้ณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาปรับ นังนี้ 
นโยบายที่ 1  จันการศึกษาเพ่ือ้วามมั่น้ง 
นโยบายที่ 2  จันการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูคเรียนใหคสามารถน ารงชีวิตในสัง้มไนค 

 อย่างปกติสุข 
 นโยบายที่ 3  พัฒนาผูคบริหาร ้รูและบุ้ลากรทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 4  สรคางโอกาสในการเขคาถึงบริการการศึกษาท่ีมีุ้ณภาพ มีมาตรฐาน  

และลน้วามเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 จันการศึกษาเพ่ือพัฒนาุ้ณภาพชีวิตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอม 
นโยบายที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจันการ 

     ๒) จุนเนคนการน าเนินงานของส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ก าหนนไวคเพ่ือเปนนเป้าหมายหลักของการพัฒนาโนยมุ่งเนคนการประเมินตามที่ก าหนน และที่
สอน้ลคองกับจุนเนคนของส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหคผูคเรียน ้รู บุ้ลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษาทุกแห่ง ไนครับการพัฒนาอย่างมีุ้ณภาพสอน้ลคองกับอัตลักษณ์ของตน ก าหนนเปนนนโยบายใน
การใหคการสนับสนุนในกรณีที่ภารกิจมี้วามสอน้ลคองและเกี่ยวขคองกันในทุกระนับ 

๓) จุนเนคนพิเศษเพื่อการบริหารุ้ณภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ 

มุ่งเนคนการพัฒนาุ้ณภาพของกลุ่มเป้าหมายในการบริหารจันการศึกษาตาม 
จุนเนคนพิเศษ นังนี้  
 



๓๕ 
 

๑. เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูคเรียนทุก้น 
     ๒. พัฒนาประสิทธิภาพการจันการเรียนรูคของสถานศึกษา 

  ๓. พัฒนาระบบประกันุ้ณภาพภายใน เพ่ือเตรียมรับการประกันุ้ณภาพภายนอก 
ของสถานศึกษา 

  ๔. สรคางโอกาสทางการศึกษาแก่ผูคเรียนอย่างเท่าเทียมและมีุ้ณภาพ 
     ๕. ส่งเสริมการสรคางอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและผูคเรียน ตามบริบทและ้วาม
เหมาะสม 

  การขับเ้ลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 จันระบบการบริหารสถานศึกษาในสังกันโนยใชคกลุ่มเ้รือข่ายพัฒนาุ้ณภาพการศึกษาเปนน
ฐาน (Area Based) โนยใหคแต่ละกลุ่มเ้รือข่ายมีรองผูคอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผูคอ านวยการ
กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เปนนผูคท าหนคาที่ก ากับตินตามการน าเนินงานของสถานศึกษา ใหคเปนนไปตามนโยบายของ
ตคนสังกันอย่างมีประสิทธิภาพ โนยในกลุ่มเ้รือข่ายแต่ละกลุ่ม จะมีประธานกลุ่มเ้รือข่ายพัฒนาุ้ณภาพ
การศึกษา ซึ่งเปนนผูคบริหารสถานศึกษาเปนนผูคประสานเชื่อมโยง ก ากับ ตินตามในการน าแนวทางการบริหารจัน
การศึกษาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สู่สถานศึกษาภายในกลุ่มเ้รือข่าย  โนยมีการจันประชุมกลุ่ม
เ้รือข่ายพัฒนาุ้ณภาพการศึกษา เพ่ือก ากับตินตามอย่างนคอยเนือนละ ๑  ้รั้ง นังแผนผังการบริหารต่อไปนี้ 

การบรหิารจนัการโนยใชคกลุม่เ้รอืขา่ยพฒันาุ้ณภาพการศกึษาเปนนฐาน  
 

                          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
 
 

กลุ่มเ้รือข่ายพัฒนาุ้ณภาพการศึกษา  
12 กลุ่มเ้รือข่ายฯ 

 
 

สถานศึกษา  
88 โรงเรียน 12 สาขา 

แผนผังการบริหารสถานศึกษาในสังกัน 
โนยใชคกลุ่มเ้รือข่ายพัฒนาุ้ณภาพการศึกษาเปนนฐาน (Area Based) 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารราชการน าไปสู่้วามเปนนเลิศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ตามแนวทางการบริหารุ้ณภาพ 4 ้ืน 4 ใหค นังนี้   

1.1. ้ืนบุ้ลากร ใหคส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ใหคบุ้ลากรในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาไนคปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอย่างเตามท่ี เตามเวลา เตามศักยภาพ 

1.2. ้ืนผูคบริหารสถานศึกษา ใหคสถานศึกษา หมายถึง ใหคผูคบริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาอย่างจริงจัง เตามเวลา เตามศักยภาพ 

1.3. ้ืน้รู ใหคนักเรียน หมายถึง ใหค้รูปฏิบัติหนคาที่ในหคองเรียนเปนนหลัก และออกแบบการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วันตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และ 
ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560 โนยใหคลนกิจกรรมอื่นที่ไม่เก่ียวขคองกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.4. ้ืนศึกษานิเทศก์ ใหค้รู หมายถึง ใหคศึกษานิเทศก์ นิเทศ ก ากับ ตินตาม และใหค
้ าปรึกษาแก่้รูถึงหคองเรียนอย่างทั่วถึง 



๓๖ 
 

2. สรคางแรงบันนาลใจ ในการปฏิบัติงานในหนคาที่ใหคกับบุ้ลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นควยการจันระเบียบการท างานเพ่ือใหคบริการแก่ สถานศึกษาในสังกัน อย่างมีประสิทธิภาพพรคอมจันบรรยากาศ
การท างานใหคเอ้ือต่อการใหคบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. ประเมิน้วามพึงพอใจของผูคบริหารสถานศึกษา ้รูและบุ้ลากรทางการศึกษาที่มีต่อการ
ประชุมสัญจรและการมอบนโยบาย   

4. น าผลการประเมิน้วามพึงพอใจของผูคบริหารสถานศึกษา ้รูและบุ้ลากรทางการศึกษามา
วิเ้ราะห์และวางแผนการบริหารจันการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

5. การพัฒนานวัตกรรมการสอนขคามโรงเรียนนควยระบบ เ้รือข่าย Conference เพ่ือแกคปัญหา้ รู
ไม่ ร้บชั้น และสอนไม่ตรงวิชาเอก ระหว่างโรงเรียนตคนทาง โรงเรียนสาขา และโรงเรียนขนานเลาก  การจันการเรียนการสอน
ขคามโรงเรียนโนยใชคระบบการถ่ายทอนสนไปยังอีกโรงเรียนหนึ่ง  ในรายกลุ่มสาระการเรียนรูคที่ขานแ้ลน 
โรงเรียนที่ไม่มี้รูจบวิชาเอกนั้นๆ โนยเฉพาะการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรูคภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) น าไปใชคในโรงเรียนที่มีโรงเรียนสาขา โรงเรียน ที่มี้รูไม่้รบชั้น โรงเรียนขนานเลาก ที่ไม่สามารถ
สอนในรายวิชานั้นไนค จึงใชคเท้โนโลยีเขคามาช่วยในการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนตคนทาง 
ถ่ายทอนสนไปยังโรงเรียนสาขา/โรงเรียนขนานเลาก และท าการถ่ายทอนสนผ่าน You tube จึงท าใหคนักเรียน
สามารถเรียนยคอนหลังไนคในกรณีรับสัญญาณถ่ายทอนสนไม่ทันโรงเรียนตคนทาง ไนคมีการประชุมชี้แจง ผูคบริหาร
โรงเรียน ้ณะ้รูที่เกี่ยวขคอง เพ่ือสรคาง้วามรูค้วามเขคาใจ วางแผนการเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายทอนสน ้รู
เตรียมการสอน ก าหนนตารางสอนใหคตรงกันทั้งโรงเรียนตคนทาง โรงเรียนสาขาและโรงเรียนขนานเลาก จึงท าใหค
โรงเรียน เกิน้วามเขคมแขางในการพัฒนาุ้ณภาพการศึกษานควยตนเอง เกินการบริหารและจันการศึกษาร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน และขยายเ้รือข่ายไปยังโรงเรียนอื่นไนค 

ไนคมอบหมายใหครองผูคอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในการก ากับ 
นูแล ใหค้ าแนะน า ใหค้ าปรึกษา ใหค้วามช่วยเหลือเ้รือข่ายพัฒนาุ้ณภาพการศึกษา ใหค้รบทั้ง 12 เ้รือข่าย 
โนยรองผูคอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ รับผินชอบเ้รือข่ายพัฒนาุ้ณภาพการศึกษา 
ทุกกลุ่มเ้รือข่าย มีการก าหนนปฏิทินการนิเทศตามภาระงาน และตามกลุ่มสาระการเรียนรูค อย่างนคอยภา้
เรียนละ 1 – 2 ้รั้งต่อหคองเรียน้รบทุกโรงเรียน จึงส่งผลใหคผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทนสอบระนับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ระนับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ิมขึ้น 
นอกจากนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ไนคส่งเสริม สนับสนุนใหคสถานศึกษามีการ
ผลิต จันหา และพัฒนาสื่อ เ้ รื่องมือ อุปกรณ์ ที่หลากหลายทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอน้ลคองกับ การจันกระบวนการเรียนรูค 
และ้วามแตกต่างของผูคเรียน  
  จากยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๓ ประเนานหลักนังกล่าว เมื่อพิจารณาถึง้วามเชื่อมโยงระหว่าง
นโยบาย กลยุทธ์ และจุนเนคน ตั้งแต่กระบวนการจันการศึกษาในกระแสโลกาภิวัฒน์ เชื่อมโยงกับกลยุทธ์การ
บริหารุ้ณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒1 นโยบาย 
เป้าประสง้์ ตัวชี้วัน มาตรการและแนวทางการน าเนินการในการพัฒนาุ้ณภาพการศึกษาของส านักงาน
้ณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแลควพบว่า ในทุกประเนานต่างมี้วามสอน้ลคองเชื่อมโยงในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
รายละเอียนตามแผนภูมิ แสนง้วามเชื่อมโยงของนโยบาย กลยุทธ์ และจุนเนคน นังนี้ 
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้วามเชื่อมโยงของนโยบาย 
 

  
 
 
 
  
  
 

 

A.B. (Area Based) ยทุธศาสตรช์าต ิ
ระยะ ๒๐ ป ี 

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
 

ยทุธศาสตร ์
กระทรวงศกึษาธกิาร 

 

เปา้หมายการพฒันา 
สพป.เชยีงใหม ่เขต ๖ 

ASTC Model 

SMB (The Subject Matter Based) นโยบาย 
สพฐ. 

๑. ความมั่นคง 

 

๑. ด้านการจัดการศึกษา 

เพื่อความมั่นคง 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาพร้อม (Area) 

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 

กลุ่มสาระวิชาสังคมฯ 

๑. ความมั่นคง 
 

๒. การสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 
 กลุ่มสาระวิชาตา่งประเทศ 

๒. ด้านการจัดการศึกษา  
เพื่อความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร ์

โรงเรียนดี (School) 

๒. ด้านการผลิต
พัฒนาก าลังคนและ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ครูมีความเพียร 
(Teacher) 

๔. ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ
ภาคและการลด
ความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

๓. ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร ์

กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาฯ 

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

กลุ่มสาระวิชาศลิปะ 

๖. การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

๕. การสรคางการ
เติบโตบนุ้ณภาพ
ชีวิตที่เปนนมิตรกับ
สิ่งแวนลคอม 

๔. นคานการสรคาง
โอกาสและ้วาม
เสมอภา้และ้วาม
เทคาเทียมกันทาง
สัง้ม 

3. การพัฒนาและ
เสรมิสรคางศักยภาพ้ น 

 

 
กลุม่เ้ รือขา่ยพัฒนาการศึกษา 

จ านวน 12 เ้รือข่าย 
ใน 3 อ าเภอ 

เด็กนักเรยีนมีคณุภาพ 
(Child) 

๓. นคานการพัฒนาและ
เสรมิสรคางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

๔. นคานการสรคางโอกาสใน
การเขคาถึงบริการการศึกษาที่
มีุ้ณภาพ และลน้วาม
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

๕. นคานการจันการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาุ้ณภาพชีวิตที่เปนนมิตร
กับสิ่งแวนลคอม 

๕. นคานการ
เสรมิสรคางุ้ณภาพ
ชีวิตประชาชนท่ีเปนน
มิตรกับสิ่งแวนลคอม 

๖. ด้านการพัฒนาระบบ
และการบริหารจัดการ 

6. นคานการปรับสมนลุและ
พัฒนาระบบการบริหารจัน
การศึกษา 
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สว่นที ่๒ 
ทิศทางการพฒันาการศกึษา ปีงบประมาณ ๒๕๖3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม ่เขต ๖  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560  

มาตรา 54    รัฐตคองน าเนินการใหคเนากทุก้นไนครับการศึกษาเปนนเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจน
จบการศึกษาภา้บัง้ับอย่างมีุ้ณภาพโนยไม่เกาบ้่าใชคจ่าย 
 รัฐตคองน าเนินการใหคเนากเลากไนครับการนูแลและพัฒนาก่อนเขคารับการศึกษาตามวรร้หนึ่ง เพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สัง้ม และสติปัญญาใหคสมกับวัย โนยส่งเสริมและสนับสนุนใหคอง้์กรปก้รองส่วน
ทคองถิ่นและภา้เอกชนเขคามีส่วนร่วมในการน าเนินการนควย 
 รัฐตคองน าเนินการใหคประชาชนไนครับการศึกษาตาม้วามตคองการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมใหคมี
การเรียนรูคตลอนชีวิต และจันใหคมีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ อง้์กรปก้รองส่วนทคองถิ่น และภา้เอกชน ในการ
จันการศึกษาทุกระนับ โนยรัฐมีหนคาที่น าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนใหคการจันการศึกษานังกล่าวมี
ุ้ณภาพและไนคมาตรฐาน สากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่านควยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างนคอยตคองมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจันท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการน าเนินการและตรวจสอบการน าเนินการใหคเปนนไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาตินควย 
 การศึกษาทั้งปวงตคองมุ่งพัฒนาผูคเรียนใหคเปนน้นนี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไนค ตาม้วาม
ถนันของตน และมี้วามรับผินชอบต่อ้รอบ้รัว ชุมชน สัง้ม และประเทศชาติ ในการน าเนินการใหคเนากเลาก
ไนครับการนูแลและพัฒนาตามวรร้สองหรือใหคประชาชนไนครับการศึกษาตามวรร้สาม  รัฐตคองน าเนินการใหคผูค
ขานแ้ลนทุนทรัพย์ไนครับการสนับสนุน้่าใชคจ่ายในการศึกษา ตาม้วามถนันของตน ใหคจันตั้งกองทุนเพื่อใชคใน
การช่วยเหลือผูคขานแ้ลนทุนทรัพย์  เพ่ือลน้วามเหลื่อมล้ าในการศึกษา และเพ่ือเสริมสรคางและพัฒนาุ้ณภาพ
และประสิทธิภาพ้รู โนยใหครัฐจันสรรงบประมาณใหคแก่กองทุน หรือใชคมาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการใหคผูค
บริจา้ทรัพย์สินเขคากองทุนไนครับประโยชน์ในการลนหย่อนภาษีนควย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซ่ึงกฎหมาย
นังกล่าวอย่างนคอยตคองก าหนนใหคการบริหารจันการกองทุน เปนนอิสระและก าหนนใหคมีการใชคจ่ายเงินกองทุนเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสง้์นังกล่าว 
 
ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี(พ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.2561-2580) เปนนยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตคองน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือใหคประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมี้วามม่ัน้ง มั่ง้่ัง ยั่งยืน เปนนประเทศพัฒนาแลคว นควยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายในช่วงเวลานังกล่า เพ่ือ้วามสุขของ้นไทยทุก้น โนยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ้ือ 
“ประเทศชาติมั่ น้ง ประชาชนมี้วามสุข เศรษฐกิจ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สั ง้มเปนนธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โนยยกระนับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติร พัฒนา้นในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยใหคเปนน้นนีเก่ง และมีุ้ณภาพ สรคางโอกสานและ้วามเสมอภา้ทางสัง้ม สรคางการเติบโตบนุ้ณภาพ
ชีวิตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอม และมีภา้รัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โนยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบนควย  

1. ้วามอยู่นีมีสุขของ้นไทยและสัง้มไทย 
2. ขีน้วามสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายไนค 
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4. ้วามเท่าเทียมและ้วามเสมอภา้ของสัง้ม 



๑๘ 
 

5. ้วามหลากหลายทางชีวภาพ ุ้ณภาพสิ่งแวนลคอม และ้วามยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6. ประสิทธิภาพการบริหารจันการและการเขคาถึงการใหคบริการของภา้รัฐ 

 
ประเนานยทุธศาสตรช์าติ 

เพ่ือใหคประเทศไทยสามารถยกระนับการพัฒนาใหคบรรลุตามวิสัยทัศน์   “ประเทศไทยมี้วามม่ัน้ง  
มั่ง้ั่ง ยั่งยืน เปนนประเทศพัฒนาแลคว นควยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ” และเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศขคางตคน จึงจ าเปนนตคองก าหนนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าใหคประเทศไทย
มี้วามม่ัน้งในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิุ้คมกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศใน
ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระนับ ภา้เกษตรกรรม ภา้อุตสาหกรรม และภา้บริการของประเทศไนครับการ
พัฒนายกระนับไปสู่การใชคเท้โนโลยีและนวัตกรรมในการสรคางมูล้่าเพ่ิมและพัฒนากลไกที่ส า้ัญในการ
ขับเ้ลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสรคางและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือยกระนับฐานรายไนคของ
ประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภา้ส่วนต่าง ๆ ไนคอย่างเหมาะสม ้นไทยไนครับการพัฒนาใหค
เปนน้นนีเก่ง มีวินัย ้ านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการ้ินวิเ้ราะห์สามารถ  “รูครับ ปรับใชค ”
เท้โนโลยีใหม่ไนคอย่างต่อเนื่อง สามารถเขคาถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสนิการ และกระบวนการยุติธรรมไนค
อย่างเท่าเทียมกัน โนยไม่มีใ้รถูกทิ้งไวคขคางหลังการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะ
มุ่งเนคนการสรคางสมนุ ลระหว่างการพัฒนา้วามม่ัน้ง เศรษฐกิจ สัง้ม และสิ่งแวนลคอม โนยการมีส่วนร่วมของ

ทุกภา้ส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ ”โนยประกอบนควย  ๖ ยุทธศาสตร์ไนคแก่  
1. ยุทธศาสตร์นคาน้วามมั่น้ง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส า้ัญ ้ือ ประเทศชาติมั่น้ง ประชาชนมี 

้วามสุข เนคนการบริหารจันการสภาวะแวนลคอมของประเทศใหคมี้วามมั่น้ง ปลอนภัย เอกราชอธิปไตย และมี
้วามสงบเรียบรคอยในทุกระนับ ตั้งแต่ระนับชาติสัง้ม ชุมชน มุ่งเนคนการพัฒนา้นเ้รื่องมือ เท้โนโลยีและ
ระบบฐานขคอมูลขนานใหญ่ใหคมี้วามพรคอมสามารถรับมือกับภัยุ้ก้ามและภัยพิบัติไนคทุกรูปแบบ และทุกระนับ
้วามรุนแรง ้วบู้่ไปกับการป้องกันและแกคไขปัญหานคาน้วามมั่น้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกินขึ้นใน
อนา้ต ใชคกลไกการแกคไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภา้เอกชน ประชาสัง้ม และอง้์กรที่ไม่ใช่
รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบคานและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ต่อการน าเนินการของยุทธศาสตร์ชาตินคานอื่น ๆ ใหคสามารถขับเ้ลื่อนไปไนคตามทิศทางและเป้าหมาย
ทีก่ าหนน 
 2. ยุทธศาสตร์นคานการสรคาง้วามสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเนคนการยกระนับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนว้ิน ๓ ประการ ไนคแก่    )๑ “ ( ต่อยอนอนีต   ”โนยมองกลับไปที่
รากเหงคาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตและจุนเน่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 
รวมทั้ง้วามไนคเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในนคานอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเท้โนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือใหคสอนรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสัง้มโลกสมัยใหม่  )๒ “ (  ปรับปัจจุบัน   ”เพ่ือปูทางสู่

อนา้ต ผ่านการพัฒนาโ้รงสรคางพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโ้รงข่ายระบบ้มนา้มและขนส่ง 
โ้รงสรคางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เท้โนโลยีและนิจิทัล และการปรับสภาพแวนลคอมใหคเอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนา้ตและ  )๓ “ (  สรคางุ้ณ้่าใหม่ในอนา้ต  ” นควยการเพ่ิมศักยภาพของ
ผูคประกอบการ พัฒนา้นรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อ้วามตคองการของตลาน ผสมผสาน
กับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนา้ต บนพ้ืนฐานของการต่อยอนอนีตและปรับปัจจุบัน พรคอมทั้งการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภา้รัฐใหคประเทศไทยสามารถสรคางฐานรายไนคและการจคางงานใหม่ ขยายโอกาสทางการ้คาและ
การลงทุนในเวทีโลก ้วบู้่ไปกับการยกระนับรายไนคและการกินนีอยู่นีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของ้นชั้นกลางและ
ลน้วามเหลื่อมล้ าของ้นในประเทศไนคใน้ราวเนียวกัน 
 



๑๙ 
 

3. ยุทธศาสตร์นคานการพัฒนาและเสริมสรคางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส า้ัญ 
เพ่ือพัฒนา้นในทุกมิติและในทุกช่วงวัยใหคเปนน้นนีเก่ง และมีุ้ณภาพ โนย้นไทยมี้วามพรคอมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่นีรอบนคานและมีสุขภาวะที่นีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผินชอบต่อสัง้มและผูคอ่ืน 
มัธยัสถ์อนออม โอบอคอมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเปนนพลเมืองนีของชาติมีหลัก้ินที่ถูกตคอง มีทักษะที่
จ าเปนนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาทคองถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรูคและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอนชีวิต สู่การเปนน้นไทยที่มีทักษะสูง เปนนนวัตกร นัก้ิน 
ผูคประกอบการ เกษตรกรยุ้ใหม่และอ่ืน ๆ โนยมีสัมมาชีพตาม้วามถนันของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์นคานการสรคางโอกาสและ้วามเสมอภา้ทางสัง้ม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ใหค้วาม  
ส า้ัญกับการนึงเอาพลังของภา้ส่วนต่าง  ๆ ทั้งภา้เอกชน ประชาสัง้ม ชุมชนทคองถิ่น มาร่วมขับเ้ลื่อน โนย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วม้ินร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและ้วาม
รับผินชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นนินในระนับทคองถิ่นการเสริมสรคาง้วามเขคมแขางของชุมชนในการจันการ
ตนเอง และการเตรียม้วามพรคอมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สัง้ม และสภาพแวนลคอมใหค
เปนนประชากรที่มีุ้ณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่้รอบ้รัว ชุมชน และสัง้มใหคนานที่สุน โนย
รัฐใหคหลักประกันการเขคาถึงบริการและสวัสนิการที่มีุ้ณภาพอย่างเปนนธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศาสตร์นคานการสรคางการเติบโตบนุ้ณภาพชีวิตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอม มีเป้าหมายการพัฒนา  
ทีส่ า้ัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งนคานสัง้ม เศรษฐกิจ สิ่งแวนลคอม  
ธรรมาภิบาล และ้วามเปนนหุคนส่วน้วามร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใชค
พ้ืนที่เปนนตัวตั้งในการก าหนนกลยุทธ์และแผนงานและการใหคทุกฝ่ายที่เกี่ยวขคองไนคเขคามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงใหคมากที่สุนเท่าที่จะเปนนไปไนคโนยเปนนการน าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเปนนทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวนลคอม และุ้ณภาพชีวิตโนยใหค้วามส า้ัญกับการสรคางสมนุลทั้ง ๓ นคาน อันจะน าไปสู่้วาม
ยั่งยืนเพื่อ้นรุ่นต่อไปอย่างแทคจริง 

6. ยุทธศาสตร์นคานการปรับสมนุลและพัฒนาระบบการบริหารจันการภา้รัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ 
ส า้ัญ เพ่ือปรับเปลี่ยนภา้รัฐที่ยึนหลัก “ ภา้รัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โนย 
ภา้รัฐตคองมีขนานที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหนคาที่ในการก ากับหรือ
ในการใหคบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึนหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ท างานใหคมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมี้วามทันสมัย และพรคอมที่จะปรับตัวใหคทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอนเวลา โนยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เท้โนโลยีขคอมูลขนานใหญ่ ระบบการ
ท างานที่เปนนนิจิทัลเขคามาประยุกต์ใชคอย่างุ้คม้่าและปฏิบัติงานเทียบไนคกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปินกวคาง เชื่อมโยงถึงกันและเปินโอกาสใหคทุกภา้ส่วนเขคามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนอง้วามตคองการของ
ประชาชนไนคอย่างสะนวก รวนเราว และโปร่งใส โนยทุกภา้ส่วนในสัง้มตคองร่วมกันปลูกฝัง้่านิยม้วามซื่อสัตย์
สุจริต ้วามมัธยัสถ์และสรคางจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ  อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายตคองมี้วามชันเจน มีเพียงเท่าที่จ าเปนน มี้วามทันสมัย มี้วามเปนนสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การ
ลน้วามเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โนยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนนธรรมไม่
เลือกปฏิบัติและการอ านวย้วามยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง้มแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

ส านักงาน้ณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง้มแห่งชาติไนคจันท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง้ม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ส าหรับใชคเปนนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเปนนการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเปนนรูปธรรม เพ่ือเตรียม้วามพรคอมและวางรากฐานในการ
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ยกระนับประเทศไทยใหคเปนนประเทศที่พัฒนาแลคว มี้วามมั่น้ง มั่ง้ั่ง ยั่งยืน นควยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง้มแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) มีหลักการที่ส า้ัญ้ือ 

1. ยึน “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือใหคเกินบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล  มี้วามพอประมาณ และมีระบบภูมิุ้คมกันและการบริหารจันการ้วามเสี่ยงที่นี  ซึ่งเปนนเงื่อนไขที่

จ าเปนนส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเนคนการพัฒนา้น มี้วามเปนน้นที่สมบูรณ์ สัง้มไทยเปนนสัง้มุ้ณภาพ 
มีที่ยืนและเปินโอกาสใหคกับทุก้นในสัง้มไนคน าเนินชีวิตที่นีมี้วามสุขและอยู่รวมกันอย่างสมานฉันท์ 

2. ยึน “้นเปนนศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสรคางุ้ณภาพชีวิตและมีสุขภาวะที่นี ส าหรับ้นไทยพัฒนา
้นใหคมี้วามเปนน้นที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รูค มี้วามรูค มีทักษะ มี้วาม้ินสรคางสรร้์ มีทัศน้ติที่นี รับผินขอบต่อ
สัง้ม มีจริยธรรมและุ้ณธรรม พัฒนา้นทุกช่วงวัยและเตรียม้วามพรคอมเขคาสู่สัง้มผูคสูงอายุอย่างมีุ้ณภาพ 
รวมถึงการสรคาง้นใหคใชคประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวนลคอมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใชคประโยชน์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวนลคอมอย่างเหมาะสม 

3. ยึน “วิสัยทัศน์ภายใตคยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเปนนกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง้มแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์” ประเทศไทยมี้วามมั่น้ง มั่ง้ั่ง ยั่งยืน เปนน
ประเทศพัฒนาแลควนควยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนน้ติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่น้ง มั่ง้่ัง ยั่งยืน” 

4. ยึน “เป้าหมายอนา้ตประเทศไทย ปี 2579” ทีเ่ปนนเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มา
เปนนกรอบในการก าหนนเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระนับย่อยลงมา ้วบู้่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 

5. ยึน “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลน้วามเหลื่อมล้ าและขับเ้ลื่อนการเจริญเติบโตจากากร
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชคภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

6. ยึน “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติใหคเกินผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอนไปสู่ผลสัมฟทธิ์ที่เปนน
เป้าหมายระยะยาว”  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบนควย ๑๐ ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวขคองกับส านักงาน้ณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ นังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การเสริมสรคางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ใหค้วามส า้ัญกับการ
วางรากฐาน การพัฒนา้นใหคมี้วามสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเนากปฐมวัยที่ตคองพัฒนาใหคมีสุขภาพกายและใจที่นีมี
ทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรูค และทักษะชีวิต เพ่ือใหคเติบโตอย่างมีุ้ณภาพ ้วบู้่กับการพัฒนา้นไทยใน
ทุกช่วงวัยใหคเปนน้นนี มีสุขภาวะที่นี มีุ้ณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่นีต่อสัง้มส่วนรวม มี
ทักษะ้วามรูค และ้วามสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวนเราว บนพ้ืนฐานของการมี
สถาบันทางสัง้มที่เขคมแขางทั้งสถาบัน้รอบ้รัว สถาบัน การศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และ
ภา้เอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ใหคมีุ้ณภาพสูง อีกทั้งยังเปนนทุนทางสัง้มส า้ัญในการขับเ้ลื่อนการ
พัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสรคาง้วามเปนนธรรมลน้วามเหลื่อมล้ าในสัง้มใหค้วามส า้ัญกับการ
น าเนินการยกระนับุ้ณภาพบริการทางสัง้มใหคทั่วถึงโนยเฉพาะอย่างยิ่งนคานการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้ง
การปินช่องว่างการุ้คม้รองทางสัง้มในประเทศไทย ซึ่งเปนนการน าเนินงานต่อเนื่องจากที่ไนคขับเ้ลื่อนและ
ผลักนันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเนคนมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใชคนโยบาย
แรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสรคางรายไนคสูงขึ้น และการสรคางโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สัง้มโนยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสรคางอาชีพ รายไนค และใหค้วามช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพ่ิม
ผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มรคอยละ 40 รายไนคต่ าสุน ผูคนคอยโอกาสสตรี และผูคสูงอายุ อาทิ การสนับสนุน
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ธุรกิจขนานเลาก ขนานกลาง และขนานย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสัง้ม การพัฒนาอง้์กรการเงิน 
ฐานรากและการเขคาถึงเงินทุนเพ่ือสรคางอาชีพ และการสนับสนุนการเขคาถึงปัจจัยการผลิตุ้ณภาพนีที่รา้าเปนน
ธรรม เปนนตคน และในขณะเนียวกันกาตคองเพ่ิมประสิทธิภาพการใชคงบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือลน
้วามเหลื่อมล้ า  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเนาน 
ทคาทายที่ตคองเร่งน า เนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ไนคแก่ การสรคาง้วามมั่น้งของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระนับุ้ณภาพสิ่งแวนลคอม เพ่ือสนับสุนนการเติบโตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอมและ
ุ้ณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแกคไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวนลคอมเพ่ือลนมลพิษที่เกินจากากรผลิตและการบริโภ้ 
พัฒนาระบบบริหารจันการที่โปร่งใสเปนนธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภ้ที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอมเปนนวง
กวคางมากขึ้นตคองเร่งเตรียม้วามพรคอมในการลนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีน้วามสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งบริหารจันการเพ่ือลน้วามเสี่ยงนคานภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสรคาง้วามมั่น้งแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่้วามมั่น้ั่งและ
ยั่งยืน ใหค้วามส า้ัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานนคาน้วามมั่น้งที่เปนนปัจจัยส า้ัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สัง้มของประเทศ โนยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสัง้มอย่างสันติของผูคมี้วามเหานต่างทาง้วาม้ินและ
อุนมการณ์บนพ้ืนฐานของการปก้รองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนนประมุขและการ
เตรียมการรับมือกับภัยุ้ก้ามขคามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส า้ัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัง้ม
ของประเทศในระยะ 20 ปีขคางหนคา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจันการในภา้รัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสัง้มไทย เปนนช่วงเวลาส า้ัญที่ตคองเร่งปฏิรูป การบริหารจันการภา้รัฐใหคเกินผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจัง เพ่ือใหคเปนนปัจจัยสนับสนุนส า้ัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกนคานใหคประสบผลส าเราจบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งการบริหารจันการภา้รัฐใหคโปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผินชอบ ตรวจสอบไนคอย่างเปนนธรรม และ
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผินชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภา้ 
และทคองถิ่น และวางพ้ืนฐานเพื่อใหคบรรลุตามกรอบเป้าหมายอนา้ตในปี 2579 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เท้โนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหค้วามส า้ัญกับการ
ใชคอง้์้วามรูคทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ้วามกคาวหนคาทางเท้โนโลยี นวัตกรรมและ้วาม้ิน
สรคางสรร้์อย่างเขคมขคนทั้งในภา้ธุรการ ภา้รัฐ และภา้ประชาสัง้ม รวมทั้งใหค้วามส า้ัญกับการพัฒนา
สภาพวะแวนลคอมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนนคานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุ้ลากรวิจัย 
โ้รงสรคางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเท้โนโลยี และการบริหารจันการเพ่ือช่วยขับเ้ลื่อนการพัฒนาประเทศ
ใหคกคาวสู่เป้าหมายนังกล่าว 
   
แผนการศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2560-2579 

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไนคจันท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2579 เพ่ือ
ใชคเปนนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวขคองกับการศึกษาของประเทศ ไนคน าไปใชคเปนนกรอบ
และแนวทาการพัฒนาการศึกษาและเรียนรูคส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกินจนตลอนชีวิต โนย
จุนมุ่งหมายที่ส า้ัญของแผน ้ือการมุ่งเนคนการประกันโอกาสและ้วามเสมอภา้ทางการศึกษาและการศึกษา
เพ่ือการมีงานท าและสรคางงานไนค ภายใตคบริบทเศรษฐกิจและสัง้มของประเทศและของโลกที่ขับเ้ลื่อนนควน
นวัตกรรมและ้วาม้ินสรคางสรร้์ รวมทั้ง้วามเปนนพลวัตร เพ่ือใหคประเทศไทยสามารถกคาวขคามกับนักประเทศ
ที่มีรายไนคปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแลคว ซึ่งภายใตคกรอบแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560 -2579 ไนค
ก าหนนสาระส า้ัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ไนคแก่ การเขคาถึงโอกาส



๒๒ 
 

ทางการศึกษา (Access) ้วามเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) ุ้ณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ในระยะ 15 ปีขคางหนคา นังนี้ 
 วสิยัทัศน์ : ้นไทยทุก้นไนครับการศึกษาและเรียนรูคตลอนชีวิตอย่างมีุ้ณภาพ น ารงชีวิตอย่างเปนนสุข 
สอน้ลคองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ยุทธศาสตร ์
 1. การจันการศึกษาเพ่ือ้วามมั่น้งของสัง้มและประเทศชาติ 
 2. การผลิตและพัฒนาก าลัง้น การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรคางขีน้วามสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพ้นทุกช่วงวัย และการสรคางสัง้มแห่งการเรียนรูค 
 4. การสรคางโอกาส ้วามเสมอภา้ และ้วามเท่าเทียมทางการศึกษา 
 5. การจันการศึกษาเพ่ือสรคางเสริมุ้ณภาพชีวิตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจันการศึกษา  
 เป้าหมาย 
 1. การเขคาถึงโอกาสการศึกษา (Access) 
 2. ้วามเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 
 3. ุ้ณภาพการศึกษา (Quality) 
 4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 5. การตอบโจทย์บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
 ผลลัพทส์นุทคาย 
  ประเทศไทยกคาวขคาม (Middle Income Trap) 
 สัง้มแห่งการเรียนรูค และุ้ณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 เนากไทย 3Rs 8Cs 

 
 

นโยบายรฐับาล (พลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี) 

 นายกรัฐมนตรีไนคแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎา้ม 2562  
โนยก าหนนนโยบายการบริหารราชการแผ่นนินที่ยึนมั่นการปก้รองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเปนนประมุข โนยมี้วามสอน้ลคองกับหมวน ๕ หนคาที่ของรัฐ และหมวน ๖ แนวนโยบาย
แห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตลอนจนยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 
๒๕๖๑-๒๕๘๐ โนยมีนโยบายที่เกี่ยวขคองกับภารกิจส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นังนี้ 
การปฏริปูกระบวนการเรยีนรูคและการพฒันาศกัยภาพของ้นไทยทกุชว่งวยั 

1. สง่เสริมการพฒันาเนากปฐมวยั 
1.๑ จันใหคมีระบบพัฒนาเนากแรกเกินอย่างต่อเนื่องจนถึงเนากวัยเรียนใหคมีโอกาสพัฒนาตาม

ศักยภาพ เพ่ือสรคาง้นไทยที่มีพัฒนาการเตามตามศักยภาพผ่าน้รอบ้รัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบ้รอบ้รัว เพ่ือ
ส่งต่อการพัฒนาเนากไทยใหคมีุ้ณภาพสู่การพัฒนาในระยะถันไปบนฐานการใหค้วามช่วยเหลือที่้ านึงถึง
ศักยภาพของ้รอบ้รัวและพ้ืนที่ เตรียม้วามพรคอมการเปนนพ่อแม่ ้วามรูคเรื่องโภชนาการและสุขภาพการ
อบรมเลี้ยงนู การส่งเสริมพัฒนาการเนากปฐมวัยผ่านการใหคบริการสาธารณะที่เกี่ยวขคองโนยเฉพาะการยกระนับ
ุ้ณภาพสถานพัฒนาเนากปฐมวัยทั่วประเทศใหคไนคมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุ้ลากรทางการศึกษาและ
ผูคนูแลเนากปฐมวัยใหคสามารถจันการศึกษาไนคอย่างมีุ้ณภาพ 
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1.๒ สง่เสริมการพฒันาเนากปฐมวยั โนย้ านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเนากแต่ละ้นใหคไนครับ
การส่งเสริมและพัฒนาอย่างเตามตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจันการเรียนรูคที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียน
ปกติท่ีเปนนระบบและมีทิศทางที่ชันเจน 

๒. พฒันาบัณฑิตพนัธุ์ใหม่ 
๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรูคและการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของ้นทุกช่วงวัยส าหรับ

ศตวรรษที่ ๒๑ โนยปรับโ้รงสรคางหลักสูตรการศึกษาใหคทันสมัย มีการน าเท้โนโลยีและการเรียนรูคผ่าน
ประสบการณ์จริงเขคามามีส่วนในการจันการเรียนการสอน และปรับระบบนึงนูน การ้ันเลือก การผลิตแล ะ
พัฒนา้รู ที่น าไปสู่การมี้รูสมรรถนะสูงเปนน้รูยุ้ใหม่ที่สามารถออกแบบและจันระบบการสรคาง้วามรูค สรคาง
วินัย กระตุคน และสรคางแรงบันนาลใจ เปินโลกทัศน์มุมมองของเนากและ้รูนควยการสอนในเชิงแสนง้วาม้ินเหาน
ใหคมากขึ้น้วบู้่กับหลักการทางวิชาการ 

๒.๒ จันการศกึษาเชงิบรูณาการกับการท างานเพือ่พัฒนาสมรรถนะของผูคเรยีนทั้งในส่วนฐาน้วามรูค
และระบบ้วาม้ินในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับ้วามตคองการของประเทศในอนา้ต และเปนนผูคเรียนที่
สามารถปฏิบัติไนคจริงและสามารถก ากับการเรียนรูคของตนเองไนค รวมถึงมีทักษะนคานภาษาอังกฤษและภาษาที่
สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหา้วามรูคไนค มี้วามพรคอมทั้งทักษะ้วามรูค ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเขคา
สู่ตลานแรงงาน 

๓. พัฒนาอาชีวะ พัฒนาุ้ณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ โนยการ
จันระบบและกลไก้วามร่วมมือระหว่างหน่วยงานภา้รัฐและเอกชนที่ชันเจนเปนนระบบในการพัฒนาก าลัง้นที่
มีทักษะขั้นสูงใหคสามารถน า้วามรูคและทักษะมาใชคในการแกคไขปัญหา รวมถึงการสรคางและพัฒนานวัตกรรม ซึ่ง
ตคอง้รอบ้ลุมการพัฒนาก าลัง้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมแลคว ก าลัง้นที่ก าลังจะเขคาสู่อุตสาหกรรม และ
เตรียมการส าหรับผลิตก าลัง้นในสาขาที่ขานแ้ลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเท้โนโลยีในอนา้ต รวมทั้ง
เร่งรันและขยายผลระบบุ้ณวุฒิวิชาชีพ การยกระนับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
อุตสาหกรรมที่ใชคแรงงานเขคมขคน 

๔. นึงนูน้นเก่งจากทั่วโลกเขคามาร่วมท างานกับ้นไทย และส่งเสริมผูคมี้วามสามารถสูง สนับสนุนใหค
ธุรกิจชั้นน าในประเทศนึงนูนบุ้้ลที่มี้วามสามารถระนับสูงจากทั่วโลกโนยเฉพาะ้นไทย เพ่ือกลับมาเปนนผูคน า
การเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอนประสบการณ์้วามรูค ้วามเชี่ยวชาญใหคแก่บุ้ลากรในอง้์กร ซึ่งจะช่วยกระตุคน
ใหคเกินการสรคางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ใหคกับประเทศ โนยในระยะแรกใหค้วามส า ้ัญกับการ
นึงนูนนักวิจัยผูคเชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเท้โนโลยีชั้นแนวหนคาในสาขาอุตสาหกรรม
เป้าหมายรวมทั้งมีพ้ืนที่ใหคกลุ่มผูคมี้วามสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงไนคท างานร่วมกัน หรือร่วมกับเ้รือข่ายอ่ืน 
ๆ เพื่อสรคางอง้์้วามรูคและนวัตกรรมใหม่ ๆ ใหคกับประเทศ 

๕. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
๕.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมเพื่อขจัน้วามเหลื่อมล้ าและ้วามยากจน  ยกระนับ

ุ้ณภาพชีวิตของประชาชน โนยมุ่งเนคนการพัฒนานวัตกรรมเชิงสัง้มและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วย
แกคปัญหา้วามเหลื่อมล้ า สรคางโอกาสส าหรับผูคนคอยโอกาส และยกระนับุ้ณภาพชีวิตผูคสูงวัย้วบู้่ไปกับการ
พัฒนาทุนมนุษย์ใหคพรคอมส าหรับโลกยุ้นิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตาม้วามเหมาะสมไนคอย่างเปนนรูปธรรม 
โนยระยะแรกจะใหค้วามส า้ัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานคานสุขภาพของประชาชนอย่าง้รบวงจร ทั้ง
ระบบยา วั้ซีน เวชภัณฑ์ และเท้โนโลยีที่ทันสมัย 

๕.๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางนคานวิทยาศาสตร์และเท้โนโลยีขั้นสูง  เพ่ือสรคาง
้วามไนคเปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อ้วามเปลี่ยนแปลง และสรคาง้วามเปนนเลิศของประเทศใน
อนา้ต โนยมุ่งเนคนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใชคใหคเกินประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ก าหนนวาระการวิจัย
แห่งชาติ ส่งเสริม้วามร่วมมือและการเปนนหุคนส่วนของทุกฝ่ายทั้งภา้รัฐ ภา้การศึกษา ชุมชน และภา้เอกชน



๒๔ 
 

ในทุ กสาขาการผลิ ตและบริ ก าร  ส รค า งสภาพแวนลค อมและอง้์ ป ระกอบของระบบวิ จั ย และ 
การพัฒนานวัตกรรมใหค เขคมแขาง รวมทั้ งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใชค  
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

๕.๓ สรคางเ้รือข่ายการท าวิจัยระหว่างภา้ส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการ
สอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ใหคเอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพนคานนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการ
สรคาง้วามเขคมแขางของธุรกิจไทยทุกระนับในเวทีการ้คาโลก ส่งเสริมกระบวนการการท างานของภา้รัฐและ
ภา้เอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เท้โนโลยี นวัตกรรมใหคเปนนระบบเปิน และมีการบูรณาการการ
ท างานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภา้ปฏิบัติจริงในภา้ธุรกิจ โนยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การสรคางนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสรคางมูล้่าเพ่ิมและยกระนับงานวิจัย สู่การเพ่ิมศักยภาพนคาน
เท้โนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

๖. ส่งเสริมการเรียนรูคและพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
๖.๑ มุ่งเนคนการพัฒนาโรงเรียน้วบู้่กับการพัฒนา้รู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจันการศึกษา

ในทุกระนับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่้ านึงถึง้วามจ าเปนนและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พรคอม
ทั้งจันใหคมีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระนับ และสรคางระบบวันผลโรงเรียนและ้รูที่สะทคอน้วาม
รับผินชอบต่อผลลัพธ์ที่เกินกับผูคเรียน ้ืน้รูใหคนักเรียนโนยลนภาระงานที่ไม่จ าเปนน รวมถึงจันใหคมีระบบ
ฐานขคอมูล เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โนยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อขคอมูล้รอบ้รัวและผูคเรียนระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกินจนถึงการพัฒนาตลอนช่วงชีวิต ตลอนจนพัฒนาช่องทางใหคภา้เอกชนมีส่วนร่วม
ในการจันการศึกษาและการเรียนรูคตลอนชีวิต 

๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรูคผ่านระบบนิจิทัล  พรคอมทั้งส่งเสริมใหคมีการน าเท้โนโลยี
สารสนเทศและการสรคางสรร้์ที่เหมาะสมมาใชคในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปินที่หลากหลาย เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรูคนควยตนเองตาม้วามสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอนจนพัฒนาแหล่งเรียนรูคและอุทยาน
การเรียนรูคส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเท้โนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่ เหมาะสมส าหรับผูคที่
เขคาสู่สัง้มสูงวัย 

๖.๓ ลน้วามเหลือ่มล้ าทางการศึกษา โนยบูรณ าการการน าเนินงานระหว่างหน่วยจันการศึกษากับ
กองทุนเพ่ือ้วามเสมอภา้ทางการศึกษา มุ่งเนคนกลุ่มเนากนคอยโอกาสและกลุ่มเนากนอกระบบการศึกษา 
ปรับเปลี่ยนการจันสรรงบประมาณใหคสอน้ลคองกับ้วามจ าเปนนของผูคเรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา 
จันระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับู้่ระหว่างโรงเรียนขนานใหญ่ที่มีุ้ณภาพการศึกษานีกับโรงเรียนขนานเลากเพ่ือ
ยกระนับุ้ณภาพการศึกษา และการส่งเสริมใหคภา้เอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เขคามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
การศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเนากที่มี้วามสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เปนนกรณีพิเศษ ตลอนจนแกคไขปัญหาหนี้สิน
ทางการศึกษา โนยการปรับโ้รงสรคางหนี้กองทุนเงินใหคกูคยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบการใหคกูคยืมเพ่ือ
การศึกษาที่เหมาะสม 

๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย  โนยก าหนนระบบที่ เ อ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาุ้ณภาพมาตรฐานการศึกษาใหคเชื่อมโยงกับระบบุ้ณวุฒิวิชาชีพ 
โนยมีกลไกการวันและประเมินผลเพ่ือเทียบโอน้วามรูคและประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชันเจน ส่งเสริม
เยาวชนที่มีศักยภาพนคานกีฬาใหคสามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนนมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจันใหค
มีระบบที่สามารถรองรับ้วามตคองการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสาย
อาชีพใหคตรงกับ้วามตคองการของตลานแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโนคม้วามกคาวหนคาทางเท้โนโลยีใน
อนา้ต 

๖.๕ ส่งเสริมหลัก้ินที่ถูกตคอง โนยสอนแทรกการปลูกฝังวินัยและอุนมการณ์ที่ถูกตคองของ้นในชาติ 
หลัก้ินที่ถูกตคองนคานุ้ณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเ้ารพกฎหมาย และกติกาของสัง้มเขคาไปใน



๒๕ 
 

ทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ้วบู้่ไปกับการส่งเสริมกลไกสรคาง้วามเขคมแขางของสถาบัน้รอบ้รัวในทุกมิติ
อย่างเปนนระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวนลคอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหคเอ้ือต่อการมี
ุ้ณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผูคละเมินบรรทันฐานที่นีทางสัง้ม ตลอนจนส่งเสริมใหคเกิน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเ้ลื่อนประเทศ 

๗. จันท าระบบปริญญาชุมชนและการจันอบรมหลักสูตรระยะสั้น เนคนออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตาม
้วามสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใชคในการน ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของ้นทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และ
ชุมชนเปนนหลัก พรคอมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเปนนรูปแบบธนา้ารหน่วยกิต ซึ่งเปนนการเรียนเกาบหน่วยกิ
ตของวิชาเรียนเพ่ือใหคผูคเรียนสามารถเรียนขคามสาขาวิชาและขคามสถาบันการศึกษา หรือท างานไปพรคอมกัน 
หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสรคางโอกาสของ้นไทยทุกช่วงวัยและทุกระนับสามารถพัฒนาตนเอง
ทั้งในนคานการศึกษาและการน ารงชีวิต 

 

นโยบายของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายปฏริปูการศึกษา 

  นโยบายนายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 
กรกฎา้ม 2562 ณ หคองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อา้ารราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ชาตินคานการพัฒนาและเสริมสรคางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์นคานการพัฒนาและเสริมสรคางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส า้ัญ เพ่ือพัฒนาทุกมิติและในทุกช่วงวัยใหคเปนน้นนี เก่ง และมีุ้ณภาพ โนย้นไทยมี้วามพรคอมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่นีรอบนคานและมีสุขภาวะที่นีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผินชอบต่อสัง้มและผูคอ่ืน 
มัธยัสถ์ อนออม โอบอคอมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนนพลเมืองนีของชาติ มีหลัก้ินที่ถูกตคอง มีทักษะที่
จ าเปนนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาทคองถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรูคและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอนชีวิต สู่การเปนน้นไทยที่มีทักษะสูงเปนนนวัตกร นัก้ิน ผูคปกระ
กอบการ เกษตรยุ้ใหม่  และอ่ืน ๆ โนยมีสัมมาชีพตาม้วามถนันของตนเอง 
  ตัวชี้วัน ประกอบนควย (1) การพัฒนาุ้ณภาพชีวิต สุขภาวะ และ้วามเปนนอยู่ที่นีของ้นไทย 
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูคตลอนชีวิตและ (3) การพัฒนาสัง้มและ้รอบ้รัวไทย โนย
ประเนานยุทธศาสตร์ชาตินคานการพัฒนาและเสริมสรคางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบนควยประเนาน ไนคแก่  
  1. การปรับเปลี่ยน้่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเนคนใหคสถาบันทางสัง้มร่วมปลูกฝัง้่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสง้์โนย (1) การปลูกฝัง้่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงนูใน้รอบ้รัว (2) การบูรณา
การเรื่อง้วามซื่อสัตย์ วินัย ุ้ณธรรม จริยธรรม ในการจันการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การสรคาง้วาม
เขคมแขางในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝัง้่านิยมและวัฒนธรรมโนยใชคชุมชนเปนนฐาน (5) การสรคาง้่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสง้์จากภา้ธุรกิจ (6) การใชคสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง้่านิยมและ
วัฒนธรรมของ้นไทยในสัง้ม และ (7) การส่งเสริมใหค้นไทยมีจิตสาธารณะและมี้วามรับผินชอบต่อส่วนรวม 
  2. การพัฒนาศักยภาพ้นตลอนช่วงชีวิต มุ่งเนคนการพัฒนาเชิงุ้ณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบนควย (1) ช่วงการตั้ง้รรภ์/ปฐมวัย เนคนการเตรียม้วามพรคอมใหคแก่พ่อแม่ก่อนการตั้ง้รรภ์ (2) ช่วง
วัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝัง้วามเปนน้นนี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรูคที่สอน้ลคองกับศตวรรษที่ 21 (3) ช่วงวัย
แรงงาน ยกระนับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอน้ลคองกับ้วามตคองการของตลาน และพัฒนา
เท้โนโลยีและนวัตกรรมใหคกับประเทศไทย 
 



๒๖ 
 

  3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูคที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเนคนผูคเรียน
ใหคมีทักษะการเรียนรูคและมีใจใฝ่เรียนรูคตลอนเวลาโนย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูคใหคเอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “้รู” ใหคเปนน้รูยุ้ใหม่ (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจันการศึกษาในทุกระนับ ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรูคตลอนชีวิต (5) การสรคาง
้วามตื่นตัวใหค้นไทยตระหนักถึงบทบาท ้วามรับผินชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภา้
เอเชียอา้เนย์และประชา้มโลก (6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรูคโนยใชคนิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (7) 
การสรคางระบบการศึกษาเพ่ือเปนนเลิศทางวิชาการระนับนานาชาติ 
  4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โนย (1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุ
ปัญญาผ่าน้รอบ้รัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวนลคอม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระนับปฐมวัย (2) การสรคางเสคนทาง
อาชีพ สภาพแวนลคอมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผูคมี้วามสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  
และ (3) การนึงนูนกลุ่มผูคเชี่ยวชาญต่างชาติและ้นไทยที่มี้วามสามารถในต่างประเทศใหคมาสรคางและ
เท้โนโลยีและนวัตกรรมใหคกับต่างประเทศ 
 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไนคจันท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) โนยไนคนคอมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชคเปนนกรอบในการน าเนินงาน 
และสอน้ลคองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง้มแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) โนยก าหนนสาระส า้ัญนังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งพัฒนาผูคเรียนใหคมี้วามรูคูุ้่้ณธรรม มีุ้ณภาพชีวิตที่นี มี้วามสุขในสัง้ม” 
 พันธกิจ 
  ๑. ยกระนับุ้ณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระนับ/ประเภทสู่สากล 
  ๒. เสริมสรคางโอกาสการเขคาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
  ๓. พัฒนาระบบบริหารจันการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
  ๑. ุ้ณภาพการศึกษาของไทยนีขึ้น ้นไทยมีุ้ณธรรมจริยธรรม มีภูมิุ้คมกันต่อการ 

เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนา้ต 
  ๒. ก าลัง้นไนครับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสรคางศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
  ๓. มีอง้์้วามรูค เท้โนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  ๔. ้นไทยไนครับโอกาสใหคเรียนรูคอย่างต่อเนื่องตลอนชีวิต 
  ๕. ระบบบริหารจันการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภา้ ส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวชี้วันตามเป้าหมายหลัก 
  ๑. ผล้ะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
  ๒. รคอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ้ะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระนับการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานจากการทนสอบระนับชาติ 
  ๓. รคอยละ้ะแนนเฉลี่ยของผูคเรียนที่มีุ้ณธรรมจริยธรรม 
  ๔. รคอยละ้ะแนนเฉลี่ยของผูคเรียนทุกระนับการศึกษามี้วามเปนนพลเมืองและพลโลก 
  ๕. สันส่วนผูคเรียนระนับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
  ๖. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ้นไทยอายุ ๑๕-๕๙ ปี  
  ๗. รคอยละของก าลังแรงงานที่ส าเราจการศึกษาระนับมัธยมศึกษาตอนตคนขึ้นไป 
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  ๘. รคอยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระนับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕-๑๗ ปี  
  ๙. สันส่วนผูคเรียนในสถานศึกษาทุกระนับของรัฐต่อเอกชน 
  ๑๐. จ านวนภา้ีเ้รือข่ายที่เขคามามีส่วนร่วมในการจัน/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ 
  ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวันและประเมินผล 
  ๒. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนา้รู ้ณาจารย์และบุ้ลากรทางการศึกษา 
  ๓. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลัง้น รวมทั้งงานวิจัยที่สอน้ลคองกับ้วามตคองการของการ 

พัฒนาประเทศ 
  ๔. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเขคาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูคอย่างต่อเนื่อง 

ตลอนชีวิต 
  ๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเท้โนโลยีนิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
  ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจันการและส่งเสริมใหคทุกภา้ส่วนมีส่วนร่วมในการจัน 

การศึกษา 
 
นโยบายส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
  ส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไนคก าหนนนโยบายส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สอน้ลคองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560-2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ไนคแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อ
วันที่ 25-26 กรกฎา้ม 2562 และนโยบายและจุนเนคนของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณพ.ศ.2563  
โนยไนคก าหนนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสง้์ และมาตรการและแนวทางในการน าเนินการ นังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
 สรคางุ้ณภาพทุนมนุษย์  สู่สัง้มอนา้ตที่ยั่งยืน  

พันธกิจ 
  1. จันการศึกษาเพ่ือเสริมสรคาง้วามมั่น้งของสถาบันหลักของชาติและการปก้รองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนนประมุข 
  2. พัฒนาผูคเรียนใหคมี้วามสามารถ้วามเปนนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรคางขีน้วามสามารถในการแข่งขัน 
  3. พัฒนาศักยภาพและุ้ณภาพผูคเรียนใหคมีสมรรถนะตามหลักสูตรและุ้ณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
  ๓. ส่งเสริมการพัฒนา้รูและบุ้ลากรทางการศึกษาใหคเปนนมืออาชีพ 
     4. สรคางโอกาส ้วามเสมอภา้ ลน้วามเหลื่อมล้ า ใหคผูคเรียนทุก้นไนครับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
     5. พัฒนาผูคบริหาร ้รู และบุ้ลากรทางการศึกษาใหคเปนนมืออาชีพ 
     6. จันการศึกษาเพ่ือพัฒนาุ้ณภาพชีวิตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอม ยึนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
  7. ปรับสมนุลและพัฒนาระบบการบริหารจันการศึกษาทุกระนับ และจันการศึกษาโนยใชคเท้โนโลยี
นิจิทัล (Digital Technology เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0  
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เป้าหมาย   
1. ผูคเรียนมี้วามรักในสถาบันหลักของชาติ และยึนมั่นการปก้รองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเปนนประมุข มีทัศน้ติที่ถูกตคองต่อบคานเมือง มีหลัก้ินที่ถูกตคอง และเปนนพลเมืองนีของชาติ 
มีุ้ณธรรม จริยธรรม มี้่านิยมที่พึงประสง้์ มีจิตสาธารณะ รับผินชอบต่อสัง้มและผูคอ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อนออม โอบอคอมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม   

2. ผูคเรียนที่มี้วามสามารถพิเศษนคานวิทยาศาสตร์ ้ณิตศาสตร์ ศิลปะ นนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ 
ไนครับการพัฒนาอย่างเตามตามศักยภาพ 

 3. ผูคเรียนเปนนบุ้้ลแห่งการเรียนรูค ้ินริเริ่มและสรคางสรร้์นวัตกรรม มี้วามรูค มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และุ้ณลักษณะของผูคเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี้วามสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนนพลเมือง พลโลกที่นี (Global Citizen) พรคอม
กคาวสู่สากล น าไปสู่การสรคาง้วามสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

4. ผูคเรียนที่มี้วามตคองการจ าเปนนพิเศษ (ผูคพิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผูคนคอยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนทีห่่างไกลทุรกันนาร ไนครับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีุ้ณภาพ  

5. ผูคบริหาร ้รู และบุ้ลากรทางการศึกษาเปนนบุ้้ลแห่งการเรียนรูค มี้วามรูค และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจันการศึกษาเ พ่ือการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสรคางเสริมุ้ณภาพชีวิตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมนุลใน
การบริหารจันการเชิงบูรณาการ มีการก ากรับ ตินตาม ประเมินผล มีระบบขคอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
และการรายงานผลอย่างเปนนระบบ ใชคงานวิจัย เท้โนโลยีและนวัตกรรมในการขับเ้ลื่อนุ้ณภาพการศึกษา 
 
นโยบาย 
 ส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายการน าเนินงาน 5 นคาน ในการขับเ้ลื่อนการจัน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นังนี้ 
 นโยบายที่ 1  นคานการจันการศึกษาเพ่ือ้วามมั่น้งของมนุษย์และของชาติ 
  นโยบายที่ 2  นคานการจันการศึกษาเพ่ือเพ่ิม้วามสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  นโยบายที่ 3   นคานการพัฒนาและเสริมสรคางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  นโยบายที่ 4   นคานการสรคางโอกาสในการเขคาถึงบริการการศึกษาท่ีมีุ้ณภาพ  
       มีมาตรฐาน และลน้วามเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  นโยบายที่ 5  นคานการจันการศึกษาเพ่ือพัฒนาุ้ณภาพชีวิตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอม 
 นโยบายที่ 6   นคานการปรับสมนุลและพัฒนาระบบการบริหารจันการศึกษา 

นโยบายที ่1 นคานการจนัการศึกษาเพื่อ้วามมัน่้งของมนษุยแ์ละของชาติ 
 เป้าประสง้์  
 1. ผูคเรียนทุก้นที่มีพฤติกรรมที่แสนงออกถึง้วามรักในสถาบันหลักของชาติยึนมั่นการปก้รองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนนประมุข  
 2. ผูคเรียนทุก้นมีทัศน้ติท่ีนีต่อบคานเมือง มีหลัก้ินที่ถูกตคอง เปนนพลเมืองนีของชาติ มีุ้ณธรรม 
จริยธรรม มี้่านิยมที่พึงประสง้์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผินชอบต่อ้รอบ้รัว ผูคอ่ืน และสัง้มโนยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อนออม โอบอคอมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
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 3. ผูคเรียนทุก้นมี้วามรูค ้วามเขคาใจ และมี้วามพรคอมสามารถรับมือกับภัยุ้ก้ามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อ้วามมั่น้ง เช่น ภัยจากยาเสพติน ้วามรุนแรง การุ้ม้ามในชีวิตและทรัพย์สิน การ ค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เปนนตคน  
  4. ผูคเรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวันชายแนนภา้ใตคไนครับโอกาสและการพัฒนาอย่าง
เตามศักยภาพ และมีุ้ณภาพสอน้ลคองกับบริบทของพ้ืนที่ 
 5. ผูคเรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผูคนคอยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันนาร 
เช่น พ้ืนที่สูง ชายแนน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เปนนตคน ไนครับการบริการนคานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
ุ้ณภาพ และเหมาะสมตรงตาม้วามตคองการ 

ตัวชี้วัน 
1. รคอยละของผูคเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสนงออกถึง้วามรักในสถาบันหลักของชาติ ยึนมั่นการปก้รอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนนประมุข 
2. รคอยละของผูคเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสนงออกถึงการมีทัศน้ติท่ีนีต่อบคานเมือง มีหลัก้ินที่ถูกตคองเปนน

พลเมืองนีของชาติ มีุ้ณธรรม จริยธรรม มี้่านิยมที่พึงประสง้์ มีุ้ณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตอาสา รับผินชอบต่อ
้รอบ้รัว ผูคอ่ืน และสัง้มโนยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อนออม โอบอคอมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. รคอยละของผูคเรียนมี้วามรูค ้วามเขคาใจ และมี้วามพรคอมสามารถรับมือกับภัยุ้ก้ามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อ้วามมั่น้ง เช่น ภัยจากยาเสพติน ้วามรุนแรง การุ้ก้ามในชีวิตและทรัพย์สิน การ ค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เปนนตคน 

4. รคอยละของผูคเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวันชายแนนภา้ใตคไนครับโอกาสและการพัฒนา
อย่างเตามศักยภาพ และมีุ้ณภาพสอน้ลคองกับบริบทของพ้ืนที่  

5. รคอยละของผูคเรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผูคนคอยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันนาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแนน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งไนครับการบริการนคานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มี
ุ้ณภาพ และเหมาะสมตรงตาม้วามตคองการ สอน้ลคองกับบริบทของพื้นที่    

6. จ านวนสถานศึกษาท่ีนคอมน าพระบรมราโชบายนคานการศึกษาของพระบาทสมเนาจพระปรเมนทร
รามาธิบนีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลคาเจคาอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีง ไปพัฒนา
ผูคเรียนใหคมีุ้ณลักษณะอันพึงประสง้์ตามที่ก าหนนไนคอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. จ านวนสถานศึกษาที่จันบรรยากาศสิ่งแวนลคอม และจันกิจกรรมการเรียนรูคใหคผูคเรียนแสนงออกถึง
้วามรักในสถาบันหลักของชาติ ยึนมั่นการปก้รองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนนประมุข 
มีทัศน้ติที่นีต่อบคานเมือง มีหลัก้ินท่ีถูกตคอง เปนนพลเมืองนีของชาติ มีุ้ณธรรม จริยธรรม 
 
นโยบายที่ 2  นคานการจันการศึกษาเพื่อเพิ่ม้วามสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าประสง้์  
 1. ผูคเรียนทุกระนับใหคมี้วามเปนนเลิศ มีทักษะที่จ าเปนนในศตวรรษที่ 21 
 2. ผูคเรียนทุก้นมี้ วามเปนนเลิศตาม้วามถนันและ้วามสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เปนนนัก
้ิน เปนนผูคสรคางนวัตกรรม เปนนนวัตกร   
 3. ผูคเรียนไนครับโอกาสเขคาสู่เวทีการแข่งขันระนับนานาชาติ 

 ตัวชี้วัน 
 1. จ านวนผูคเรียนมี้วามเปนนเลิศทางนคานวิชาการ มีทักษะ้วามรูคที่สอน้ลคองกับทักษะที่จ าเปนนใน
ศตวรรษท่ี 21 
 



๓๐ 
 

 2. ผูคเรียนระนับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเปนนนคานการรูคเรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) นคานการรูคเรื่อง้ณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และนคานการรูคเรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 3. รคอยละของผูคเรียนที่มีศักยภาพไนครับโอกาสเขคาสู่เวทีการแข่งขันระนับนานาชาติ 
 
นโยบายที่ 3  นคานการพัฒนาและเสริมสรคางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 เป้าประสง้ ์  
 1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอน้ลคองกับแนวโนคม
การพัฒนาของประเทศ 
 2. ผูคเรียนไนครับการพัฒนาตามจุนมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะ้วามสามารถที่สอน้ลคองกับทักษะ
ที่จ าเปนนในศตวรรษที่ 21 มี้วามยืนหยุ่นทางนคาน้วาม้ิน สามารถท างานร่วมกับผูคอ่ืนไนค ภายใตคสัง้มท่ีเปนน
พหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูคเพ่ือการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไป
ปฏิบัติไนค 
 3. ผูคเรียนไนครับการพัฒนาใหคมี้วามรูคและทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 4. ผูคเรียนไนครับการพัฒนาเตามตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอน้ลคอง
กับ้วามตคองการของประเทศ  
 5. ผูคเรียนไนครับการพัฒนาใหคมีศักยภาพในการจันการสุขภาวะของตนเองใหคมีสุขภาวะที่นี สามารถ
น ารงชีวิตอย่างมี้วามสุขทั้งนคานร่างกายและจิตใจ 
 6. ้รู เปลี่ยนบทบาทจาก “้รูผูคสอน” เปนน “Coach” ผูคใหค้ าปรึกษาขคอเสนอแนะการเรียนรูคหรือ
ผูคอ านวยการการเรียนรูค  
 7. ้รู มี้วามรูค้วามสามารถในการจันการเรียนการสอน และเปนนแบบอย่างนคานุ้ณธรรมและจริยธรรม 
 ตัวชี้วัน  
 1. ผูคเรียนทุกระนับมีสมรรถนะส า้ัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูคในศตวรรษที่ 21 (3R8C)   
 2. รคอยละของผูคเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มี้ะแนนผลการทนสอบ้วามสามารถพ้ืนฐานระนับชาติ 
(NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนน  
 3. รคอยละของผูคเรียนที่มีผล้ะแนนผลการทนสอบทางการศึกษาระนับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า
รคอยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
 4. รคอยละผูคเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ทักษะการเรียนรูคที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตาม้วามถนันและ้วามตคองการของตนเอง มีทักษะอาชีพ
ที่สอน้ลคองกับ้วามตคองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนททางการเงินที่เหมาะสมและน าปไปฏิบัติ
ไนค 
 5. ผูคเรียนทุก้นมีทักษะพื้นฐานในการน ารงชีวิต สามารถน ารงชีวิตอยู่ในสัง้มไนคอย่างมี้วามสุข มี้วาม
ยืนหยุ่นทางนคาน้วาม้ิน สามารถท างานร่วมกับผูคอ่ืนไนค ภายใตคสัง้มที่เปนนพหุวัฒนธรรม 
 6. ผูคเรียนทุก้นมีศักยภาพในการจันการสุขภาวะของตนเองใหคมีสุขภาวะที่นี สามารถน ารงชีวิตอย่างมี
้วามสุขทั้งนคานร่างกายและจิตใจ 
 7. ้รู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “้รูผูคสอน” เปนน “Coach” ผูคใหค้ าปรึกษา ขคอเสนอแนะการเรียนรูค
หรือผูคอ านวยการการเรียนรูค 
 
 
  



๓๑ 
 

นโยบายที่ 4  นคานการสรคางโอกาสในการเขคาถึงบริการการศึกษาที่มีุ้ณภาพ  มีมาตรฐาน  
และลน้วามเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 เป้าประสง้์   
 1. สถานศึกษาจันการศึกษาเพ่ือใหคบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 
 2. สถานศึกษากับอง้์กรปก้รองส่วนทคองถิ่น ภา้เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวขคองในระนับพื้นที่ 
ร่วมมือในการจันการศึกษา 
 3. สถานศึกษามีุ้ณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 
 4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอและเหมาะสม สอน้ลคองกับสภาพขคอเทาจจริง 
โนย้ านึงถึง้วามจ าเปนนตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
 5. งบประมาณเพ่ือเปนน้่าใชคจ่ายและงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อใหคสถานศึกษา
บริหารงานจันการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. น าเท้โนโลยีนิจิทัล (Digital Technology) มาเปนนเ้รื่องมือใหคผูคเรียนไนคมีโอกาสเขคาถึงบริการนคาน
การศึกษาไนคอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. พัฒนาระบบการตินตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรคางหลักประกันสิทธิการไนครับการศึกษาท่ีมี
ุ้ณภาพของประชาชน 
 ตัวชี้วัน  
 1. ผูคเรียนทุก้นสามารถเขคาเรียนในสถานศึกษาท่ีมีุ้ณภาพเปนนมาตรฐานเสมอกัน  
 2. ผูคเรียนทุก้นไนครับจันสรรงบประมาณอุนหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสมสอน้ลคองกับสภาพ
ขคอเทาจจริง โนย้ านึงถึง้วามจ าเปนนตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถานศึกษา 
และ้วามตคองการจ าเปนนพิเศษส าหรับผูคพิการ  
 3. ผูคเรียนไนครับการสนับสนุน วัสนุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์นิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใชคเปนนเ้รื่องมือใน
การเรียนรูคอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
 4. ้รูไนครับการสนับสนุน วัสนุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์นิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใชคเปนนเ้รื่องมือใน
การจันกิจกรรมการเรียนรูคใหคแก่ผูคเรียน   
  5. สถานศึกษาไนครับการพัฒนาใหคมีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท นคานประเภทขนานและพ้ืนที่  
 6. สถานศึกษาน าเท้โนโลยีนิจิทัล (Digital Technology) มาใชคเปนนเ้รื่องมือในการจันกิจกรรมการ
เรียนรูคใหคแกผู่คเรียนไนคอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. สถานศึกษามีระบบการนูแลช่วยเหลือและุ้คม้รองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
 8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานขคอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใชคในการวางแผนจันการเรียนรูค
ใหคแก่ผูคเรียนไนคอย่างมีประสิทธิภาพ   
 
นโยบายที ่5  นคานการจนัการศึกษาเพื่อพฒันาุ้ณภาพชวีติที่เปนนมิตรกับสิง่แวนลคอม 
 เป้าประสง้์   
 1. สถานศึกษา นักเรียนไนครับการส่งเสริมนคาน้วามรูค การสรคางจิตส านึกนคานการผลิตและบริโภ้ท่ีเปนน
มิตรกับสิ่งแวนลคอม 
 2. สถานศึกษาสามารถน าเท้โนโลยีมาจันท าระบบสารสนเทศการเกาบขคอมูลนคาน้วามรูค เรื่อง ฉลากสี
เขียวเพื่อสิ่งแวนลคอม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใชคในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 4.0  
 



๓๒ 
 

 3. สถานศึกษามีการจันท านโยบายจันซื้อจันจคางที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอม 
 4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภ้ สู่
การลนปริมาณ้าร์บอนในโรงเรียน้าร์บอนต่ าสู่ชุมชน้าร์บอนต่ า 
 5. ส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโรงเรียน ทุกโรงเรียน
ในสังกัน มีการปรับปรุงและพัฒนาเปนนหน่วยงานตคนแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือใหคมีบริบทที่
เปนนแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรูคของนักเรียนและชุมชน 
 6. สถานศึกษาในส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม
้วามรูคและสรคางจิตส านึกและจันการเรียนรูคการผลิตและบริโภ้ท่ีเปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอม 
 7. สถานศึกษาตคนแบบน าขยะมาใชคประโยชน์เพื่อลนปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน 
 8. มีสถานศึกษานวัตกรรมตคนแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใชคในการผลิตและบริโภ้ท่ีเปนนมิตรกับ
สิ่งแวนลคอม จ านวน 6,000 โรงเรียน  
 9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการน านโยบายการจันซื้อจันจคางที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอม 
 ตัวชี้วัน 
 1. สถานศึกษาในสังกันมีนโยบายและจันกิจกรรมใหค้วามรูคที่ถูกตคองและสรคางจิตส านึกนคานการผลิตและ
บริโภ้ท่ีเปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอมน าไปปฏิบัติใชคที่บคานและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เปนนมิตรกับ
สิ่งแวนลคอม การลนใชคสารเ้มีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
 2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใชคประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลนปริมาณขยะ และมี
ส่งเสริมการ้ันแยกขยะในชุมชนเพื่อลนปริมาณ้าร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  
 3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจันการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใชคประโยชน์รวมทั้ง
สอนแทรกในสาระการเรียนรูคที่เกี่ยวขคอง 
 4. นักเรียนเรียนรูคจากแหล่งเรียนรูค มีการขยายผลแหล่งเรียนรูค นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรูคนคานการ
ลนใชคพลังงาน การจันการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวนลคอมเพ่ือเปนนแหล่งเรียนรูคและตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เปนน
มิตรกับสิ่งแวนลคอม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
 5. นักเรียน สถานศึกษามีการเกาบขคอมูลเปรียบเทียบการลนปริมาณ้าร์บอนไนออกไซต์ในการน าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บคาน และขคอมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less 
 6. ้รู มี้วาม้ินสรคางสรร้์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และน าเนินการจันท างานวิจัยนคานการสรคาง
ส านึกนคานการผลิตและบริโภ้ท่ีเปนนมิตรกับสิ่งแวนบคอมไนค  
 7. ้รู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการ้ินมาประยุกต์ใชคในโรงเรียนการจันการ
เรียนรูค และประยุกต์ในชีวิตประจ าวันและชุมชนไนคตามแนวทาง Thailand 4.0 
 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการปรับปรุงและพัฒนาบุ้ลากรและสถานที่ใหคเปนน
ส านักงานสีเขียวตคนแบบมีนโยบายการจันซื้อจันจคางที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอมที่เอ้ือต่อการเรียนรูคของนักเรียน
และชุมชน  
   
นโยบายที่ 6  นคานการปรับสมนุลและพัฒนาระบบการบริหารจันการศึกษา 
 เป้าประสง้์   
 1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มี้วามเปนนอิสระในการบริหารและจันการศึกษา้รอบ้ลุม นคาน
การบริหารวิชาการ นคานการบริหารงบประมาณ นคานการบริหารงานบุ้้ล และนคานการบริหารงานทั่วไป 
 
 



๓๓ 
 

 2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตคองปรับเปลี่ยนใหคเปนนหน่วยงานใหคมี้วาม
ทันสมัย พรคอมที่จะปรับตัวใหคทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอนเวลาเปนนหน่วยงานที่มีหนคาที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ตินตาม เพ่ือใหคสถานศึกษาสามารถจันการศึกษาไนคอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. หน่วยงานทุกระนับ มี้วามโปร่งใส่ ปลอนการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจันการตาม
หลักธรรมภิบาล 
 4. หน่วยงานทุกระนับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณนคานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมุ้ณภาพและ
ประสิทธิภาพการจันการศึกษา โนยการจันสรรงบประมาณตรงสู่ผูคเรียน  
 5. หน่วยงานทุกระนับ พัฒนานวัตกรรม และเท้โนโลยีนิจิทัล (Digital Technology) มาใชคในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจันการเรียนการสอนอย่างเปนนระบบ 
 ตัวชี้วัน 
 1. สถานศึกษาไนครับการกระจายอ านาจการบริหารจันการศึกษาอย่างเปนนอิสระ 
 2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ไนครับการพัฒนาใหคเปนนหน่วยงาน
ที่มี้วามทันสมัย ยืนหยุ่น ้ล่องตัวสูง พรคอมที่จะปรับตัวใหคทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอนเวลา เปนน 
หน่วยงานที่มีหนคาที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ตินตาม เพ่ือใหคสถานศึกษาสามารถจันการศึกษาไนคอย่างมี
ประสิทธิภาพ้รอบ้ลุมทุกต าบล 
 3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรมและเท้โนโลยี
นิจิทัล (Digital Technology) มาใชคในการบริหารจันการและตันสินใจทั้งระบบ 
 4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกันทุกระนับมี้วามโปร่งใส ปลอนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
บริหารจันการตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัน ทุกระนับ ผ่านการประเมินุ้ณธรรมและ้วามโปร่งใสในการ
น าเนินงานของหน่วยงานภา้รัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
 6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกันมีระบบฐานขคอมูลสารสนเทศวิชาการ ผูคเรียน ้รู บุ้ลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัน 
 7. สถานศึกษาทุกแห่งมีขคอมูลผูคเรียนรายบุ้้ลที่สามารถเชื่อมโยงกับขคอมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเ้ราะห์
เพ่ือวางแผนการจันการเรียนรูคสู่ผูคเรียนไนคอย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
 8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มนิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจนคานบริหารจันการศึกษา 
 9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบขคอมูลสารสนเทศที่สามารถใชคในการวางแผนการจันการศึกษาไนคอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จากนโยบายนคานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของส านักงาน
้ณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือใหคการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ เปนนไปในทิศทางท่ี้านหวัง จึงไนคก าหนนทิศทางการพัฒนาไวค นังนี้ 

๑. วิสัยทัศน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มุ่งพัฒนาุ้ณภาพและสรคาง

โอกาสทางการศึกษาแก่เนากทุก้นอย่างเท่าเทียม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่สากลบน้วาม
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

๒. พันธกิจ 
๒.๑ ส่งเสริมใหคผูคเรียนทุก้น มีุ้ณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐาน 
     การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งสู่สากลบน้วามหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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๒.๒ ส่งเสริมใหคประชากรวัยเรียนทุก้นไนครับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีุ้ณภาพทั่วถึง 
 และเท่าเทียม 

๒.๓ ส่งเสริมพัฒนา้รูและบุ้ลากรทางการศึกษามีุ้ณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 
 ปฏิบัติงานไนคอย่างมีประสิทธิภาพ  

2.๔ บริหารจันการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ เปนนส านักงานท่ีทันสมัย 

๓. เป้าประสง้์ 
๓.๑ ผูคเรียนทุก้นมีุ้ณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษา 

 ขั้นพ้ืนฐาน  
๓.๒ ประชากรวัยเรียนทุก้นไนครับโอกาสในการศึกษาอย่างมีุ้ณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียม  
๓.๓ ้รูและบุ้ลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานไนคอย่างมีประสิทธิภาพ  
๓.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามี้วามเขคมแขางตามหลักธรรมาภิบาล  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ เปนนส านักงานท่ีทันสมัย 
๔. นโยบายการพัฒนา   

การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565 มุ่งเนคน
กระบวนการพัฒนาการศึกษาโนยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาทั้งระบบ เพ่ือพัฒนาุ้ณภาพของผูคเรียนเปนน
ส า้ัญ โนย้ านึงถึง้วามสอน้ลคองกับหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งหน่วยงานตคนสังกัน และสถานศึกษา ทั้งนี้ไนค
ก าหนนประเนานของการพัฒนาไวค ๓ ส่วน ประกอบนควย 

๑) นโยบาย 
เปนนกรอบแนวทางในการขับเ้ลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-

2565 ใหคบรรลุเป้าหมายโนยน านโยบายการพัฒนาของส านักงาน้ณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาปรับ นังนี้ 
นโยบายที่ 1  จันการศึกษาเพ่ือ้วามมั่น้ง 
นโยบายที่ 2  จันการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูคเรียนใหคสามารถน ารงชีวิตในสัง้มไนค 

 อย่างปกติสุข 
 นโยบายที่ 3  พัฒนาผูคบริหาร ้รูและบุ้ลากรทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 4  สรคางโอกาสในการเขคาถึงบริการการศึกษาท่ีมีุ้ณภาพ มีมาตรฐาน  

และลน้วามเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 จันการศึกษาเพ่ือพัฒนาุ้ณภาพชีวิตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอม 
นโยบายที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจันการ 

     ๒) จุนเนคนการน าเนินงานของส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ก าหนนไวคเพ่ือเปนนเป้าหมายหลักของการพัฒนาโนยมุ่งเนคนการประเมินตามที่ก าหนน และที่
สอน้ลคองกับจุนเนคนของส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหคผูคเรียน ้รู บุ้ลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษาทุกแห่ง ไนครับการพัฒนาอย่างมีุ้ณภาพสอน้ลคองกับอัตลักษณ์ของตน ก าหนนเปนนนโยบายใน
การใหคการสนับสนุนในกรณีที่ภารกิจมี้วามสอน้ลคองและเกี่ยวขคองกันในทุกระนับ 

๓) จุนเนคนพิเศษเพื่อการบริหารุ้ณภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ 

มุ่งเนคนการพัฒนาุ้ณภาพของกลุ่มเป้าหมายในการบริหารจันการศึกษาตาม 
จุนเนคนพิเศษ นังนี้  
 



๓๕ 
 

๑. เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูคเรียนทุก้น 
     ๒. พัฒนาประสิทธิภาพการจันการเรียนรูคของสถานศึกษา 

  ๓. พัฒนาระบบประกันุ้ณภาพภายใน เพ่ือเตรียมรับการประกันุ้ณภาพภายนอก 
ของสถานศึกษา 

  ๔. สรคางโอกาสทางการศึกษาแก่ผูคเรียนอย่างเท่าเทียมและมีุ้ณภาพ 
     ๕. ส่งเสริมการสรคางอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและผูคเรียน ตามบริบทและ้วาม
เหมาะสม 

  การขับเ้ลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 จันระบบการบริหารสถานศึกษาในสังกันโนยใชคกลุ่มเ้รือข่ายพัฒนาุ้ณภาพการศึกษาเปนน
ฐาน (Area Based) โนยใหคแต่ละกลุ่มเ้รือข่ายมีรองผูคอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผูคอ านวยการ
กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เปนนผูคท าหนคาที่ก ากับตินตามการน าเนินงานของสถานศึกษา ใหคเปนนไปตามนโยบายของ
ตคนสังกันอย่างมีประสิทธิภาพ โนยในกลุ่มเ้รือข่ายแต่ละกลุ่ม จะมีประธานกลุ่มเ้รือข่ายพัฒนาุ้ณภาพ
การศึกษา ซึ่งเปนนผูคบริหารสถานศึกษาเปนนผูคประสานเชื่อมโยง ก ากับ ตินตามในการน าแนวทางการบริหารจัน
การศึกษาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สู่สถานศึกษาภายในกลุ่มเ้รือข่าย  โนยมีการจันประชุมกลุ่ม
เ้รือข่ายพัฒนาุ้ณภาพการศึกษา เพ่ือก ากับตินตามอย่างนคอยเนือนละ ๑  ้รั้ง นังแผนผังการบริหารต่อไปนี้ 

การบรหิารจนัการโนยใชคกลุม่เ้รอืขา่ยพฒันาุ้ณภาพการศกึษาเปนนฐาน  
 

                          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
 
 

กลุ่มเ้รือข่ายพัฒนาุ้ณภาพการศึกษา  
12 กลุ่มเ้รือข่ายฯ 

 
 

สถานศึกษา  
88 โรงเรียน 12 สาขา 

แผนผังการบริหารสถานศึกษาในสังกัน 
โนยใชคกลุ่มเ้รือข่ายพัฒนาุ้ณภาพการศึกษาเปนนฐาน (Area Based) 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารราชการน าไปสู่้วามเปนนเลิศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ตามแนวทางการบริหารุ้ณภาพ 4 ้ืน 4 ใหค นังนี้   

1.1. ้ืนบุ้ลากร ใหคส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ใหคบุ้ลากรในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาไนคปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอย่างเตามท่ี เตามเวลา เตามศักยภาพ 

1.2. ้ืนผูคบริหารสถานศึกษา ใหคสถานศึกษา หมายถึง ใหคผูคบริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาอย่างจริงจัง เตามเวลา เตามศักยภาพ 

1.3. ้ืน้รู ใหคนักเรียน หมายถึง ใหค้รูปฏิบัติหนคาที่ในหคองเรียนเปนนหลัก และออกแบบการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วันตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และ 
ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560 โนยใหคลนกิจกรรมอื่นที่ไม่เก่ียวขคองกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.4. ้ืนศึกษานิเทศก์ ใหค้รู หมายถึง ใหคศึกษานิเทศก์ นิเทศ ก ากับ ตินตาม และใหค
้ าปรึกษาแก่้รูถึงหคองเรียนอย่างทั่วถึง 



๓๖ 
 

2. สรคางแรงบันนาลใจ ในการปฏิบัติงานในหนคาที่ใหคกับบุ้ลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นควยการจันระเบียบการท างานเพ่ือใหคบริการแก่ สถานศึกษาในสังกัน อย่างมีประสิทธิภาพพรคอมจันบรรยากาศ
การท างานใหคเอ้ือต่อการใหคบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. ประเมิน้วามพึงพอใจของผูคบริหารสถานศึกษา ้รูและบุ้ลากรทางการศึกษาที่มีต่อการ
ประชุมสัญจรและการมอบนโยบาย   

4. น าผลการประเมิน้วามพึงพอใจของผูคบริหารสถานศึกษา ้รูและบุ้ลากรทางการศึกษามา
วิเ้ราะห์และวางแผนการบริหารจันการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

5. การพัฒนานวัตกรรมการสอนขคามโรงเรียนนควยระบบ เ้รือข่าย Conference เพ่ือแกคปัญหา้ รู
ไม่ ร้บชั้น และสอนไม่ตรงวิชาเอก ระหว่างโรงเรียนตคนทาง โรงเรียนสาขา และโรงเรียนขนานเลาก  การจันการเรียนการสอน
ขคามโรงเรียนโนยใชคระบบการถ่ายทอนสนไปยังอีกโรงเรียนหนึ่ง  ในรายกลุ่มสาระการเรียนรูคที่ขานแ้ลน 
โรงเรียนที่ไม่มี้รูจบวิชาเอกนั้นๆ โนยเฉพาะการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรูคภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) น าไปใชคในโรงเรียนที่มีโรงเรียนสาขา โรงเรียน ที่มี้รูไม่้รบชั้น โรงเรียนขนานเลาก ที่ไม่สามารถ
สอนในรายวิชานั้นไนค จึงใชคเท้โนโลยีเขคามาช่วยในการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนตคนทาง 
ถ่ายทอนสนไปยังโรงเรียนสาขา/โรงเรียนขนานเลาก และท าการถ่ายทอนสนผ่าน You tube จึงท าใหคนักเรียน
สามารถเรียนยคอนหลังไนคในกรณีรับสัญญาณถ่ายทอนสนไม่ทันโรงเรียนตคนทาง ไนคมีการประชุมชี้แจง ผูคบริหาร
โรงเรียน ้ณะ้รูที่เกี่ยวขคอง เพ่ือสรคาง้วามรูค้วามเขคาใจ วางแผนการเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายทอนสน ้รู
เตรียมการสอน ก าหนนตารางสอนใหคตรงกันทั้งโรงเรียนตคนทาง โรงเรียนสาขาและโรงเรียนขนานเลาก จึงท าใหค
โรงเรียน เกิน้วามเขคมแขางในการพัฒนาุ้ณภาพการศึกษานควยตนเอง เกินการบริหารและจันการศึกษาร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน และขยายเ้รือข่ายไปยังโรงเรียนอื่นไนค 

ไนคมอบหมายใหครองผูคอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในการก ากับ 
นูแล ใหค้ าแนะน า ใหค้ าปรึกษา ใหค้วามช่วยเหลือเ้รือข่ายพัฒนาุ้ณภาพการศึกษา ใหค้รบทั้ง 12 เ้รือข่าย 
โนยรองผูคอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ รับผินชอบเ้รือข่ายพัฒนาุ้ณภาพการศึกษา 
ทุกกลุ่มเ้รือข่าย มีการก าหนนปฏิทินการนิเทศตามภาระงาน และตามกลุ่มสาระการเรียนรูค อย่างนคอยภา้
เรียนละ 1 – 2 ้รั้งต่อหคองเรียน้รบทุกโรงเรียน จึงส่งผลใหคผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทนสอบระนับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ระนับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ิมขึ้น 
นอกจากนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ไนคส่งเสริม สนับสนุนใหคสถานศึกษามีการ
ผลิต จันหา และพัฒนาสื่อ เ้ รื่องมือ อุปกรณ์ ที่หลากหลายทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอน้ลคองกับ การจันกระบวนการเรียนรูค 
และ้วามแตกต่างของผูคเรียน  
  จากยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๓ ประเนานหลักนังกล่าว เมื่อพิจารณาถึง้วามเชื่อมโยงระหว่าง
นโยบาย กลยุทธ์ และจุนเนคน ตั้งแต่กระบวนการจันการศึกษาในกระแสโลกาภิวัฒน์ เชื่อมโยงกับกลยุทธ์การ
บริหารุ้ณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒1 นโยบาย 
เป้าประสง้์ ตัวชี้วัน มาตรการและแนวทางการน าเนินการในการพัฒนาุ้ณภาพการศึกษาของส านักงาน
้ณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแลควพบว่า ในทุกประเนานต่างมี้วามสอน้ลคองเชื่อมโยงในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
รายละเอียนตามแผนภูมิ แสนง้วามเชื่อมโยงของนโยบาย กลยุทธ์ และจุนเนคน นังนี้ 



๓๗ 
 

้วามเชื่อมโยงของนโยบาย 
 

  
 
 
 
  
  
 

 

A.B. (Area Based) ยทุธศาสตรช์าต ิ
ระยะ ๒๐ ป ี 

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
 

ยทุธศาสตร ์
กระทรวงศกึษาธกิาร 

 

เปา้หมายการพฒันา 
สพป.เชยีงใหม ่เขต ๖ 

ASTC Model 

SMB (The Subject Matter Based) นโยบาย 
สพฐ. 

๑. ความมั่นคง 

 

๑. ด้านการจัดการศึกษา 

เพื่อความมั่นคง 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาพร้อม (Area) 

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 

กลุ่มสาระวิชาสังคมฯ 

๑. ความมั่นคง 
 

๒. การสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 
 กลุ่มสาระวิชาตา่งประเทศ 

๒. ด้านการจัดการศึกษา  
เพื่อความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร ์

โรงเรียนดี (School) 

๒. ด้านการผลิต
พัฒนาก าลังคนและ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ครูมีความเพียร 
(Teacher) 

๔. ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ
ภาคและการลด
ความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

๓. ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร ์

กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาฯ 

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

กลุ่มสาระวิชาศลิปะ 

๖. การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

๕. การสรคางการ
เติบโตบนุ้ณภาพ
ชีวิตที่เปนนมิตรกับ
สิ่งแวนลคอม 

๔. นคานการสรคาง
โอกาสและ้วาม
เสมอภา้และ้วาม
เทคาเทียมกันทาง
สัง้ม 

3. การพัฒนาและ
เสรมิสรคางศักยภาพ้ น 

 

 
กลุม่เ้ รือขา่ยพัฒนาการศึกษา 

จ านวน 12 เ้รือข่าย 
ใน 3 อ าเภอ 

เด็กนักเรยีนมีคณุภาพ 
(Child) 

๓. นคานการพัฒนาและ
เสรมิสรคางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

๔. นคานการสรคางโอกาสใน
การเขคาถึงบริการการศึกษาที่
มีุ้ณภาพ และลน้วาม
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

๕. นคานการจันการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาุ้ณภาพชีวิตที่เปนนมิตร
กับสิ่งแวนลคอม 

๕. นคานการ
เสรมิสรคางุ้ณภาพ
ชีวิตประชาชนท่ีเปนน
มิตรกับสิ่งแวนลคอม 

๖. ด้านการพัฒนาระบบ
และการบริหารจัดการ 

6. นคานการปรับสมนลุและ
พัฒนาระบบการบริหารจัน
การศึกษา 
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๓๘ 
 

สว่นที ่๓ 
โครงการ กจิกรรม และงบประมาณ 

....................................... 
 
๑. บัญชีจัดสรรงบประมาณงบพื้นฐาน 
 
๒. แผนการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
๓. โครงการพัฒนาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

และส านักงานขขตพ้ืนที่การศึกษาประมมศึกษาขชียงหมม่ ขขต ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

แผนงาน โครงการ กจิกรรม การจดัสรรงบประมาณ 
การพจิารณาจดัสรรงบประมาณเพือ่จดัท าแผนปฏบิัตกิาร ปีงบประมาณ ๒๕๖3 

ของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต ๖ 
 
กรอบงบประมาณทีส่พฐ. จดัสรร 
 

งบประมาณรายจ่ายส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รายการตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 

 
 
รายละเอยีดการพจิารณาจัดสรร 
 

งบประมาณรายจ่ายส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 จ านวนเงินที่จัดสรรทั้งหมด   5,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

จ าแนกงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ปีงบประมาณ ๒๕๖3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

รายละเอยีดการพจิารณาจัดสรร 
งบประมาณรายจ่ายส าหรบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

จ านวนเงนิทีไ่ด้รบัจดัสรรทัง้หมด 5,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
งบประมาณค่าใชจ้า่ยประจ า ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม ่เขต ๖ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
 

ที่  รายการคา่ใชจ้า่ย รวมทัง้สิน้ ส่วนกลาง 
กลุ่ม 

รวม อ านวยการ การเงิน แผน บุคคล สง่เสรมิฯ นิเทศ  ตสน. พัฒนาฯ ICT กฎหมาย 
๑ ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ               
  ๑.1 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 150,000 150,000            
  ๑.2 ค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ี 150,000 150,000 - - - - - - - - - - - 
  ๑.3 ค่าวัสดุส านักงาน/ครุภัณฑ์ 200,000 200,000 - - - - - - - - - - - 
  ๑.4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 300,000 300,000 - - - - - - - - - - - 
  ๑.5 ค่าจ้าง จัดท าของ/งาน/ถ่ายเอกสาร 100,000 100,000 - - - - - - - - - - - 
  ๑.6 ค่าประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก และพาหนะ  

 การเดินทางไปราชการ         
1,160,000 300,000 182,000 28,000 35,000 21,000 42,000 28,000 14,000 7,000 - - 7,000 

       ๑.6.๑ ส าหรับผ้อ านวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 6 
 รองผู้อ านวยการสพป.เชียงใหม่ เขต ๖  
 ศึกษานิเทศก์ และพนักงานขับรถ  
 (นิเทศตามกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ 
 การศึกษา) 

 570,000            

  ๑.6.2 ส าหรับประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนา 
 คุณภาพการศึกษา  
 จ านวน 12 กลุ่มเครือข่าย  

 108,000 - - - - - - - - - -  

               
  รวมคา่ตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 2,060,000 1,878,000 182,000 28,000 35,000 21,000 42,000 28,000 14,000 7,000 - - 7,000 

 
 



๔๑ 
 

รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร (ต่อ) 

ที่ รายการคา่ใชจ้า่ย รวมทัง้สิน้ ส่วนกลาง 
กลุ่ม 

รวม อ านวยการ การเงิน แผน บุคคล สง่เสรมิฯ นิเทศ  ตสน. พัฒนาฯ ICT กฎหมาย 
๒ ค่าสาธารณปูโภค               
  ๒.๑ ค่าไฟฟ้า 400,000 400,000 - - - - - - - - - - - 
  ๒.๒ ค่าน้ าประปา 50,000 50,000 - - - - - - - - - - - 
  ๒.๓ ค่าโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต 75,000 75,000 - - - - - - - - - - - 
  ๒.๔ ค่าไปรษณีย์โทรเลข 75,000 75,000 - - - - - - - - - - - 
  รวมคา่สาธารณูปโภค 600,000 600,000 - - - - - - - - - - - 
๓ งบพัฒนาตามนโยบายพเิศษเรง่ดว่น               
  ๓.๑ งบพัฒนาตามนโยบายพิเศษเร่งด่วน 269,800 269,800 - - - - - - - - - -  
        สพป.เชียงใหม่ เขต 6              
4 โครงการพัฒนาตามนโยบายสพฐ. ป ี2563 925,000 - - - - - - - - - - -  
  4.๑ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3  

 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 เชียงใหม่ เขต ๖ 

 50,000             

  4.๒ การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  
 ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

 100,000             

  4.3 การประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ   
 ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 20,000             

  4.4 การแข่งขันทักษะวิชาการ  
 ปีการศึกษา ๒๕๖2-2563 

 250,000             

  4.5 การจัดงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖3    60,000             
  4.6 กิจกรรมวันส าคัญ  80,000             
  4.7 การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
 30,000             

  4.8 การติดตามกลยุทธ์ของสพฐ.  20,000             
 
 



๔๒ 
 

รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร (ต่อ) 

ที่ รายการคา่ใชจ้า่ย รวมทัง้สิน้ ส่วนกลาง 
กลุ่ม 

รวม อ านวยการ การเงิน แผน บุคคล สง่เสรมิฯ นิเทศ  ตสน. พัฒนาฯ ICT กฎหมาย 
4 โครงการพัฒนาตามนโยบายสพฐ. ป ี2563              

 
4.9 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

 และ มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
10,000 

          

 

 
4.๑0 รายงานการด าเนินงานประจ าป ี

 งบประมาณ ๒๕๖2 
 

50,000 
          

 

 

4.11 นิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ี 
 การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
 เขต 6  

 

350,000 

          

 

 
4.12 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ 

 อิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน 
 ขององค์การ 

 
50,000 

          

 

 
4.13 ฝึกอบรมการจัดซ้ือจัดจ้างและ 

 การบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

200,000 
          

 

 

4.14 การจัดท าข้อมูลเพื่อการบริหารจัด 
 การศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ี 
 การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
 เขต 6 (Big Data) 

 

100,000 

          

 

 
4.15 พัฒนาส่งเสริมศักยภาพ 

 การบริหารงานบุคคล 
 

300,000 
          

 

 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร (ต่อ) 

ที่ รายการคา่ใชจ้า่ย รวมทัง้สิน้ ส่วนกลาง 
กลุ่ม 

รวม อ านวยการ การเงิน แผน บุคคล สง่เสรมิฯ นิเทศ  ตสน. พัฒนาฯ ICT กฎหมาย 
5 งบพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

ของสพป.เชยีงใหม่ เขต ๖ 
400,200             

  5.๑ จ้างเหมาบริการพนักงาน  
 3 ต าแหน่ง  (ค่าจ้าง+ประกันสังคม) 

 340,200            

  5.๒ จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบภายใน  60,000            
  รวมทัง้สิน้ 5,000,000 4,818,000 182,000 28,000 35,000 21,000 42,000 28,000 14,000 7,000 - - 7,000 
               
 หมายเหต ุ๑. กรณีภารกิจในรายการค่าใช้จ่ายข้างต้นส าเร็จหมดความจ าเป็น ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ น ามาถัวจ่ายเพื่อพัฒนางานสพป.เชียงใหม่ เขต ๖  
  ๒. กรณีเงินเหลือจ่ายให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ น ามาถัวจ่ายเพื่อพัฒนางานสพป.เชียงใหม่ เขต ๖  
  ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 เพื่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณตามขั้นตอน ในการเบิกจ่ายแต่ละครั้งให้มาผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อตัดยอดงบประมาณ  
  ๔. ข้อท่ี 3 งบพัฒนาตามนโยบายพิเศษเร่งด่วน รายการค่าใช้จ่ายท่ี 3.๑ งบพัฒนาตามนโยบายพิเศษเร่งด่วนสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ กรณีได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท าโครงการหรือภารกิจตามนโยบายเร่งด่วน 
 จากกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ 
 โครงการท่ีเสนอของบประมาณซ่ึงมีความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 



๔๔ 
 

หลักเกณฑใ์นการเบิก-จา่ยเงนิงบประมาณ 
 

 1. ให้เบิก-จ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่งจะต้องใช้เงินงบประมาณ
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ได้รับจัดสรร ให้ขออนุมัติเงินงบประมาณจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ พิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

2. รายการค่าใช้จ่ายที่ ๑.6 ค่าประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และพาหนะการเดินทางไปราชการ   
ให้เบิก-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการ ส าหรับ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ผู้อ านวยการกลุ่ม และบุคลากรภายในกลุ่ม ตามความจ าเป็นของแต่ละ
กลุ่มไม่เกินเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกลุ่ม หากการไปราชการ
ใดที่ด าเนินการโดยมีงบประมาณในส่วนนี้รองรับแล้ว ให้ใช้เงินงบประมาณจากโครงการนั้น ๆ ส าหรับ
งบประมาณในส่วนกลางให้เบิก-จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ ณ ส่วนกลาง 
หรือตามท่ีหน่วยงานระดับเหนือข้ึนไปสั่งการ หรือตามท่ีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ เห็นสมควรและอนุมัติ นอกเหนือจากนี้หากมีความจ าเป็นให้ขออนุมัติเงินงบประมาณจาก
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ พิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
 

มมายขมต ุ ทั้งนีง้บประมาณทุกรายการ มากมีงบประมาณรองรับไว้หนโครงการหด ๆ แลว้  
หม้ขบกิ-จ่ายจากโครงการนัน้ ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๔๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพฒันาตามนโยบายสพฐ. ป ี๒๕๖3 
(รายการค่าใชจ้า่ยข้อที ่4) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

รายการจัดสรรตามแผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖3 
โครงการพฒันาตามนโยบายสพฐ. ป ี๒๕๖3    

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต ๖ 
 

ที ่ กลุม่ งบประมาณ (บาท) 
1 อ านวยการ 240,000 
2 บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 200,000 
3 นโยบายและแผน 250,000 
4 บริหารงานบุคคล 300,000 
5 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 250,000 
6 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 370,000 
7 สมาคมครู 60,000 
   
 รวมทัง้สิน้ 1,670,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

กรอบงบประมาณรายจา่ยตามแผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖3 
โครงการพฒันาตามนโยบายสพฐ. ป ี๒๕๖3  

รายการคา่ใชจ้า่ยข้อที ่4 จ านวนเงิน 1,670,000-บาท 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุม่ที่รบัผดิชอบ 

4.1 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

50,000 นโยบายและแผน 

4.2 การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 100,000 อ านวยการ 
4.3 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 20,000 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
4.4 การแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖2-2563 250,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4.5 การจัดงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖3   60,000 สมาคมครู 
4.6 กิจกรรมวันส าคัญ 80,000 อ านวยการ 
4.7 การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 30,000 นโยบายและแผน 
4.8 การติดตามกลยุทธ์ของสพฐ. 20,000 นโยบายและแผน 
4.9 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
10,000 อ านวยการ 

4.10 รายงานการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖2 50,000 นโยบายและแผน 
4.11 นิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  
350,000 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

4.12 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานขององค์การ 50,000 อ านวยการ 
4.13 ฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 200,000 บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
4.14 การจัดท าข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม่ เขต 6 (BIG DATA) 
100,000 นโยบายและแผน 

4.15 พัฒนาส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานบุคคล 300,000 บริหารงานบุคคล  
 รวมทัง้สิน้ 1,670,000  



๔๘ 
 

 



๔๘ 
 

ชื่อโครงการ จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

นโยบายสพฐ. ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา 

มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 
ระยะเวลาด าเนนิการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 
 
๑. หลกัการและเหตผุล 

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาพ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗ ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีหน้าที่ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และให้มีอ านาจหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) (ก) โดยมีหน้าที่ในการจัดท านโยบายแผนพัฒนา
การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ความต้องการของท้องถิ่น ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ก าหนดหลักการและ
แนวทางในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดยให้จัดระบบการบริหารจัดการแผนสู่การ
ปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีของกระทรวง หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ และมีระบบการ
จัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน
แผนการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาการจัดการศึกษา  

เพ่ืออนุวรรตน์ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎกระทรวง และกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ดังกล่าว กลุ่ม
นโยบายและแผน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
๒. วตัถปุระสงค ์

๒.๑ เพ่ือให้หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีความสอดคล้องกับนโยบายสพฐ.  
ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายในการด าเนินงานที่ชัดเจน 

๒.๒ เพ่ือใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 



๔๙ 
 

๓. เปา้หมาย 
เชงิปรมิาณ 

๑) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3  จ านวน  ๓๐  เล่ม 
เชงิคณุภาพ 

๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ใช้แผนเป็นเครื่องมือใน 
    การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ 

สูงสุด 
๒) แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 

๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ 
๑ กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานโยบาย ประเด็น

กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และจัดท าร่างรายละเอียดการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายส าหรับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

๑ ตุลาคม ๒๕๖2 –  
๑0 ตุลาคม ๒๕๖2 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 

๒ จัดประชุมคณะท างาน เพ่ือเตรียมการจัดประชุม
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖2 –  
๑0 ตุลาคม ๒๕๖2 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 

๓ จัดประชุมคณะกรรมการฯ แจ้งนโยบาย 
ประเด็นกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น  พิ จ า ร ณ า จั ด ส ร ร
งบประมาณรายจ่ายส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแผนการใช้เงินปีงบประมาณ 2562   

๑ ตุลาคม ๒๕๖2 –  
31 ตุลาคม ๒๕๖2 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 

๔ จัดประชุมคณะกรรมการฯ ในการรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 และ 
การน าเสนอโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖3  
เพ่ือร่วมกันพิจารณาโครงการที่มีความสอดคล้อง
กับนโยบายประเด็นกลยุทธ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑ ตุลาคม ๒๕๖2 –  
31 ตุลาคม ๒๕๖2 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน (ต่อ)  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ 
๕ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล และจัดท ารูปเล่ม

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
1 ตุลาคม 2562 –  
30 พฤศจิกายน 2562 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 

6 เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2563 ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

1 ธันวาคม 2562 – 
31 ธันวาคม 2562  

กลุ่มงานนโยบายและแผน 

7 ด าเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖3 ให้โรงเรียนในสังกัดและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการตามนโยบายและเป้าหมาย 

๑ มกราคม ๒๕๖3 กลุ่มงานนโยบายและแผน 

8 ติดตาม และประเมินโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

๑ มกราคม ๒๕63 – 
30 กันยายน 2563 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 

9 สรุป และรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

1 สิงหาคม 2563 –  
30 กันยายน 2563 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 

๕. รายละเอยีดการใชง้บประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
 กิจกรรมที่ ๑ 

กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานโยบาย ประเด็น
กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และจัดท าร่างรายละเอียดการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายส าหรับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

    

 กิจกรรมที่ ๒ 
จัดประชุมคณะท างาน  

    

 กิจกรรมที่ ๓ 
จัดประชุมคณะกรรมการฯ ชี้แจงนโยบาย 
ของสพฐ. พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา และแผนการใช้เงิน
ปีงบประมาณ 2562         
  -ค่าอาหาร (๒0 คน x ๘๐ บาท x  3 วัน  
   = 4,8๐๐.-บาท) 
  -ค่าอาหารว่าง (๒0 คน x ๓๕ บาท x 6 มื้อ    
   = 4,2๐๐.-บาท) 

 9,0๐๐  9,0๐๐ 



๕๑ 
 

๕. รายละเอยีดการใชง้บประมาณ (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
 กิจกรรมที่ ๔ 

จัดประชุมคณะกรรมการฯ ในการรายงานผล
การด าเนินงาน และเสนอโครงการ 
  -ค่าอาหาร (๒0 คน x 8๐ บาท x ๒ วัน  
   = 3,2๐๐.-บาท) 
  -ค่าอาหารว่าง (๒0 คน x 35 บาท x  4 มื้อ    
   = ๒,8๐๐.-บาท) 

 6,๐๐๐  6,๐๐๐ 

 กิจกรรมที่ ๕ 
ด าเนินการรวบรวมข้อมูล และจัดท ารูปเล่ม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ค่าล่วงเวลาการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖3 
  -จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖3  
   จ านวน ๓๐ เล่ม ๆ ละ 220.-บาท  
   รวมเป็นเงิน 6,6๐๐.-บาท 
  -ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ  
   เป็นเงิน 3,9๐๐.-บาท 

3,900  6,600 10,500 

 กิจกรรมที่ ๖ 
ด าเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖3 ให้โรงเรียนในสังกัดและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการตามยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 

    

 กิจกรรมที่ 7 
ติดตาม และประเมินโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 5 คน x 10 วัน) 
 = 12,000.-บาท  
-ค่าท่ีพัก (500 บาท x 5 คน x 5 วัน) 
 = 12,500.-บาท 

 24,500  24,500 

 กิจกรรมที่ 8 
สรุป และรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

    

 รวม 3,900 39,500 6,600 50,000 
หมายเหต ุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



๕๒ 
 

๖. การประเมนิผล 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้

๑) ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผน 
สอดคล้องกับนโยบาย ประเด็นกลยุทธ์   
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 การวิเคราะห์ 
 

 

แบบวิเคราะห์ 
 

  

๒) ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้แผน 
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
 

การติดตาม 
 

แบบติดตาม 
 

๓) ร้อยละ ๙๐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 การติดตาม 
 
 
 

แบบติดตาม 
 

 

 

๗. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
๗.๑ การบริหารงบประมาณทุกแผนงานเกิดความชัดเจน และการด าเนินงานเป็นไปตาม 

ระยะเวลาที่ก าหนด 
๗.๒ การบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด 
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ชื่อโครงการ   การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน   
นโยบายสพฐ. ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา 

มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ   1. นายชาญชัย  แสงกร 
          2. นางสุพิชญา  แสนวิชัย 
ระยะเวลาด าเนนิการ   ๑  ตุลาคม  ๒๕62 – ๓0 กันยายน  ๒๕63        
 
 ๑. หลกัการและเหตผุล 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เป็นหน่วยงานที่รับนโยบายการบริหารจัด
การศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่การบริหาร  จัดการศึกษา
ในพ้ืนที ่โดยการก ากับดูแล สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามความแตกต่าง ตามสภาพบริบท
ของสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด   
 ในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เครื่องมือที่
ส าคัญอย่างยิ่ง คือ การประชุม ซึ่งการประชุมเป็นการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ ข่าวสาร ความคิดเห็น เป็นศูนย์รวม        
การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การก าหนดนโยบาย การลงมติ การริเริ่มสร้างสรรค์ การวิเคราะห์     
วิจัย และการแก้ไขปัญหา การให้ค าชี้แนะหรือชี้น าแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ด าเนินการอย่างถูกต้อง เหมาะสม ส่งผล
ให้การด าเนินงานอย่างถูกทิศทาง และรวดเร็ว เป็นสื่อกลางในการสร้าง ความร่วมมือร่วมใจ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณ์ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรจากการรายงานผล และสร้าง
ขวัญก าลังใจในการพบปะกันในทุกระดับของบุคคลในองค์กร 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการโครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
คร ูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
๒. วตัถปุระสงค ์

๒.๑ เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมการประชุม   
๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็น และเนื้อหาส าคัญของการประชุม  

๓. เปา้หมาย 
๓.๑ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วม 

การประชุมทุกคนทุกครั้ง 
๓.๒ ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็น  และเนื้อหาส าคัญของการประชุม   
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๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผูร้บัผดิชอบ 
๑ 
 
 

ขั้นเตรยีมการ 
๑.  ก าหนดการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  
ประธานเครือข่ายและประชุมผู้บริหารการศึกษา  
ผู้อ านวยการกลุ่ม  และศึกษานิเทศก์ 
๒. จัดท าหนังสือเชิญประชุม   
๓. จัดท าระเบยีบวาระการประชุมและบัญชีลงเวลา 

ตุลาคม  2562 – 
กันยายน  2563 
 
 

นายชาญชัย  แสงกร 

๒ 
 

ขั้นด าเนนิการ 
๑.  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 ครั้ง 
๒.  ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ศึกษานิเทศก์ และประธานเครือข่าย 
จ านวน 4 ครั้ง 
๓.  ประชุมบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ   
จ านวน 4 ครั้ง  

ตุลาคม  2562 – 
กันยายน  2563 

๓ ประเมนิผลการด าเนนิงาน 
ส ารวจความพึงพอใจโดยใช้เครื่องมือ            

ตุลาคม  2562 – 
กันยายน  2563 

๔ การปรบัปรงุแก้ไขวิเคราะห์สภาพปัญหาในการจัด
ประชุมและน ามาปรับปรุงแก้ไขในการประชุมครั้ง
ต่อไป 

ตุลาคม  2562 – 
กันยายน  2563 

๕. รายละเอยีดการใชง้บประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
๑ กิจกรรมที ่๑ 

  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 4 ครั้ง      
๑.๑  ค่าอาหารกลางวัน 4 มื้อ  
(100 คน × 80 บาท × 4 มือ้)      
๑.๒  ค่าอาหารว่าง 8 มื้อ      
(100 คน × 35 บาท × 8 มือ้)      

  
 
 

32,000 
 

28,000 

 
 
 

 
 
 

32,000 
 

28,000 
 

2 กิจกรรมที ่2 
  ประชุมผู้บริหารการศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และ
ประธานเครือข่าย 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน 4 มื้อ 
(20 คน × 80 บาท × 4 มื้อ) 
2.2 ค่าอาหารว่าง 8 มื้อ 
(17 คน × 35 บาท × 20 มือ้) 

  
 
 
 

6,400 
 

5,600 

  
 
 
 

6,400 
 

5,600 
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๕. รายละเอยีดการใชง้บประมาณ (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
3 กิจกรรมที ่3 

  ประชุมประชุมบุคลากรส านักงาน 
เขตพ้ืนที่ฯ 
3.1 ค่าอาหารกลางวัน 4 มื้อ 
(40 คน × 80 บาท × 4 มื้อ) 
3.2 ค่าอาหารว่าง 8 มื้อ 
(40 คน × 35 บาท × 8 มื้อ) 

  
 
 

12,800 
 

11,200 

  
 
 

12,800 
 

11,200 
 

4 จดัท าเอกสาร/คูม่ือ 
 

  4,000 4,000 

รวม  96,000 4,000 100,000 
หมายเหต ุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖. การประเมนิผล 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช้ 
๖.๑  มีผู้เข้าร่วมการประชุมคิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๖.๒  ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๙๐  
๖.๓  ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถบริหารจัดการศึกษาได้ 
       อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 แบบประเมิน แบบสอบถาม 

 
๗. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
     ๗.๑ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ์และบุคลากรเจ้าหน้าที่รับทราบ  

และเข้าใจนโยบาย และทิศทางการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ฯ    
 ๗.๒ การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีการบริหารอย่าง 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย  
 ๗.๓  ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในทางท่ีดีและสร้างเสริมความ 

สามัคคี 
 
 
 



๕๖ 

ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

นโยบายสพฐ. ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง  
ผูร้บัผดิชอบโครงการ    นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง   

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 ระยะเวลาด าเนนิการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 
1. หลกัการและเหตผุล  

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตมี 
คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีบทบาทหน้าที่ร่วมกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือสนองตามเจตนารมณ์ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรค 3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกเขต มี
ยุทธศาสตร์ กระบวนยุทธ์ และมีเครือข่ายที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกส าคัญและเร่งรัดผลักดัน
ให้การด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ ก.ต.ป.น. ส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา จากความส าคัญดังกล่าว จึงด าเนินโครงการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ปีงบประมาณ  2563  
 

2. วตัถปุระสงค ์ 
2.1 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้น าผลการประเมินมาจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษา  

และน ามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
2.3 เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

และสาธารณชน  



๕๗ 

3. เปา้หมาย  
           เชงิปรมิาณ  
               1) ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จ านวน 15 คน  
               2) ตรวจ ติดตาม คุณภาพและผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  

พร้อมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนละ  1 ครั้ง  รวม  2  ครั้ง    
               3) สรุป รายงานผลคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
           เชงิคุณภาพ  
                 1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่และสอดคล้องตามเจตนารมณ์  
ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  

                 2) สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ ประเมินตนเองเชิงระบบ  
และมีเอกสารหลักฐานในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างครบถ้วน  

                 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษาอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในทุกระดับ  

4. กจิกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จ านวน 15 คน พฤศจิกายน  2562   

 
นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง  
   

2 ตรวจ ติดตาม คุณภาพและผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา  พร้อมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 1 ครั้ง    

 มกราคม 2562 
 

3 ประชุมสรุปรายงานผลคณะกรรมการติดตาม 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 กันยายน  2563 

 
5. รายละเอยีดการใชง้บประมาณ  20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงนิงบประมาณ  

รวม ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ
1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จ านวน 1 ครั้ง  

จ านวน 15 คน 
7,500 3,000 - 10,500 

3 ตรวจ ติดตาม คุณภาพและผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา  พร้อมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  
ภาคเรียนละ  1 ครั้ง  

-  
9,500 

 

-  
9,500 

4 สรุปรายงานผลคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- - - - 

                          รวม  7,500 12,500 - 20,000 
 
 
 



๕๘ 

6. การประเมนิผล 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือการประเมนิ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถจัด 
การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ 
ตรวจเยี่ยม  ติดตาม ประเมิน และนิเทศ
สถานศึกษาได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 

รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลฯ    

แบบรายงานการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลฯ 

 
7. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
               7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษาอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในทุกระดับ  
               7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 สามารถบริหารด้านวิชาการ  

โดยผ่านคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาได้  
               7.3 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  

ได้รับการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ส่งผลให้งานวิชาการ 
มีความเข้มแข็งขึ้น  

 
 



๕๙ 
 

ชื่อโครงการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562-2563 
นโยบายสพฐ. ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายสพฐ. ที ่3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายสพฐ. ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
มาตรฐานส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 
มาตรฐานส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อใน 
ระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ชื่อผูร้บัผดิชอบโครงการ นางสาวนลพรรณ  แก้วก๋องมา 
ระยะเวลาดา้เนนิการ ตุลาคม ๒๕62 – กันยายน ๒๕๖3 
 
๑. หลกัการและเหตผุล 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเพ่ือ             
สนองพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่เป็นผู้ทรงริเริ่มจัดครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ.๒๔๕๕ จัดขึ้น ณ โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย และเสด็จเป็นประธานเปิดงานด้วยพระองค์เอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ แนะน้าชักจูงให้
เด็กชายและเด็กหญิงในสมัยนั้นได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ เพ่ือจะกัน                
การที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าท้าราชการให้น้อยลง  

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก้าหนดจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖2 เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ผลส้าเร็จของ                 
การจัดการศึกษาของครูผู้สอน  การเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสู่สาธารณชน ได้ก้าหนด
รูปแบบกิจกรรมการแข่งขันด้านวิชาการ  ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการงานพ้ืนฐานอาชีพ ที่สามารถน้าไปพัฒนา
ต่อยอดเพ่ือการประกอบอาชีพ รวมทั้งกิจกรรมลูกเสือ ซึ่ งเป็นทักษะชีวิตสามารถน้าไปประยุกต์ใช้                        
ในชีวิตประจ้าวัน  โดยได้จัดการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับภาคต่อไป   

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้ด้าเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ตามศักยภาพ
ความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคล และคัดเลือกผู้ชนะเลิศแต่ละกิจกรรมไปประกวดในการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคต่อไป  
๒. วตัถปุระสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ ดนตรี 
ศิลปหัตถกรรม การแสดงวัฒนธรรมไทยและพ้ืนบ้าน 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน้าเสนอผลงาน ทั้งครู นักเรียน ผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป  

2.3  เพ่ือคัดเลือกผู้ชนะเลิศแต่ละกิจกรรมไปประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค 



๖๐ 
 

๓.  เปา้หมาย 
 ๓.๑ เชงิปริมาณ 

1. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
จ้านวน 171 กิจกรรม 

2. นักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาไปเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนระดับภาคเหนือ ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๘๐  

 ๓.๒ เชงิคณุภาพ 
นักเรียน ครู  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมศักยภาพ 
นักเรียน 

๔.  กจิกรรมและการดา้เนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดา้เนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ 
๑ 
 
 
 
 
 

การวางแผนการดา้เนนิการ 
1. ตรวจสอบข้อมูล ปัญหาความจ้าเป็น ผลการ
ด้าเนินงานในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปอย่างไร จะพัฒนา
ไปในทิศทางใด  
2. นโยบายแผนการพัฒนาการศึกษาเป้าหมาย
องค์กรที่ต้องการหรือคาดหวัง แล้วน้ามาจัดท้า
โครงการแนวทางการด้าเนินงาน 

ตุลาคม 2562 –  
พฤศจิกายน 2562 
 

นส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 
 
 

๒ ขั้นดา้เนนิการ 
1. ประสานข้อมูลกิจกรรมรายการแข่งขัน 
2. จัดประชุมชี้แจงการจัดการแข่งขันและการบันทึก 
ผลการแข่งขันในระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ทั้ง 12 แห่ง เพ่ือน้าข้อมูลไปวางแผน 
จัดการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. ประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือจัดการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ส่งผู้ชนะเลิศแต่ละกิจกรรมไปแข่งขันในงาน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค 

ตุลาคม 2562 –  
ธันวาคม 2562 

นส.นลพรรณ  แก้วก๋องมา 
 

๓ ขั้นตรวจสอบตดิตามผลด้าเนนิการ  
ก้ากับติดตามการด้าเนินกิจกรรมโครงการทั้งใน
สถานที่จริงและก้ากับผ่านการสื่อสารออนไลน์           
รายงานข้อมูลลงในระบบให้ถูกต้องและทันเวลา 

ตุลาคม 2562 –  
มกราคม 2563 

นส.นลพรรณ  แก้วก๋องมา 
 

๔ ขั้นสรปุผลการดา้เนนิการ 
๔.๑ สรุปผลการด้าเนินกิจกรรมโครงการ 
๔.๒ รายงานผลการด้าเนินกิจกรรมโครงการ  

มกราคม 2563 นส.นลพรรณ  แก้วก๋องมา 
 

 



๖๑ 
 

๕. รายละเอยีดการใชง้บประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 

๑ การวางแผนการด้าเนินการ 
1. ตรวจสอบข้อมูล ปัญหาความจ้าเป็น  
ผลการด้าเนินงานในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปอย่างไร  
จะพัฒนาไปในทิศทางใด  
2. นโยบายแผนการพัฒนาการศึกษาเป้าหมาย
องค์กรที่ต้องการหรือคาดหวัง แล้วน้ามาจัดท้า
โครงการแนวทางการด้าเนินงาน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2 ขั้นด้าเนินการ 
1. ประสานข้อมูลกิจกรรมรายการแข่งขัน 
2. จัดประชุมชี้แจงการจัดการแข่งขันและ 
การบันทึกผลการแข่งขันในระดับกลุ่มเครือข่าย 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 12 แห่ง เพ่ือน้า 
ข้อมูลไปวางแผนจัดการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
3. ประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือจัดการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(อาหารว่าง 1 * 35 * 520) 
4. จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ค่าอาหารว่าง 2*35*520) 
(ค่าอาหารและอาหารว่าง ฝ่ายจัดสถานที่  
67 * 150 = 10,050 จ่ายเพียง 10,000) 
5. ส่งผู้ชนะเลิศแต่ละกิจกรรมไปแข่งขันในงาน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค 

 
- 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
- 
 
 
 
 

18,200 
 
 

46,800 
 
 
 
 

179,500 

 
- 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 
- 
 
 
 
 

18,200 
 
 

46,800 
 
 
 
 

179,500 

3 ขั้นตรวจสอบติดตามผลด้าเนินการ  
ก้ า กั บ ติ ด ต ามกา รด้ า เ นิ น กิ จ ก ร รม โ ค ร งก า ร            
ทั้งในสถานที่จริงการแข่งขันและก้ากับผ่านการ
สื่อสารออนไลน์รายงานข้อมูลลงในระบบให้ถูกต้อง
และทันเวลา 

- 5,000 
 

- 5,000 
 

4 ขั้นสรุปผลการด้าเนินการ 
๔.๑ สรุปผลการด้าเนินกิจกรรมโครงการ 
๔.๒ รายงานผลการด้าเนินกิจกรรมโครงการ 

-  500 
 

500 

 รวมทัง้สิน้ - 249,500 500 250,000 

หมายเหต ุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ  



๖๒ 
 

๖. การประเมนิผล 
ตวัชีว้ดัความสา้เรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้

6.1 จ้านวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6.2 จ้านวนนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขัน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค 

แจงนับ (บันทึกความถี่) 
 
แจงนับ(บันทึกความถี่) 

แบบบันทึกผลสรุป
คะแนน  
แบบบันทึกผลสรุป
คะแนน 
 

๗. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
๗.๑ นักเรียนได้แสดงสามารถด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการงานพ้ืนฐานอาชีพ                    

รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นแนวทางสร้างอาชีพ และมีทักษะในการด้ารงชีวิต และสามารถน้าไปใช้ใน 
ชีวิตประจ้าวัน  

๗.๒ นักเรียน ครู  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมศักยภาพ 
นักเรียน 



๖๓ 
 

ชื่อโครงการ การจัดงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖3 
นโยบายสพฐ. ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ สมาคมครูอ าเภอจอมทอง 
ระยะเวลาด าเนนิการ 1 ธันวาคม 2562 - ๑๖ มกราคม ๒๕๖3 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ครเูป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งในการหล่อหลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่ก าลังเติบโต
เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ครคูือผู้สร้างคนให้เป็นคนดีมีความรู้ ความสามารถ
ของสังคม ซึ่งผู้ที่เป็นครูจ าเป็นต้องมีทั้งความรู้และความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะความรู้ อดทน 
และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งต่อศิษย์และประชาชนทั่วไปครูจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อศิษย์และสังคม 

ในโอกาสวันครูเวียนมาถึง เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพครู บุคลากร
ทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และเพ่ือเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ สมาคมครูอ าเภอ
จอมทอง จึงได้จัดท าโครงการจัดงานวันครูขึ้นมา 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพครู 
 ๒. เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ สร้างความรู้รักสามัคคี ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูด้วยกันและ 

ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครู และผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ 
 ๓. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความก้าวหน้าส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในอ าเภอจอมทอง จ านวน 500 คน 
 เชิงคุณภาพ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจการจัดงานและน าไปสู่ 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผู้เรียนต่อไป 

 
 
 



๖๔ 
 

๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ 
1 ประชุม วางแผนการด าเนินงาน ธันวาคม ๒๕๖๑ สมาคมครูอ าเภอจอมทอง 
2 ด าเนินงานตามกิจกรรม 

-จัดงานพิธีไหว้ครู 
๑๖ มกราคม ๒๕๖๒  

3 สรุปผลการด าเนินงาน มกราคม ๒๕๖๒  
4 รายงานผลการด าเนินงาน มกราคม ๒๕๖๒  

 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
๑ กิจกรรมที่ ๑ 

๑.๑ งานพิธีไหว้ครู 
 

 ๑๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

รวมทัง้สิน้  ๑๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

๖. การประเมนิผล 
ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ วธิวีดัและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ชว้ดั 

๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่เข้าร่วมงานวันครูทุกคน 
 

๑) การสังเกต 
 

๑) แบบสังเกต 
 

๒) ร้อยละข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามิความพึงพอใจ 
การจัดงานวันครู 
 

๒) การสอบถาม ๒) แบบสอบถาม 

 

๗. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
 ๑) ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมงานพิธีวันครู 
 ๒) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการจัดงานวันครู 
 
 
 



๖๕ 
 

ชื่อโครงการ การจัดงานวันครู ประจ าปี พ.ศ. 25๖๓ สมาคมครูอ าเภอแม่แจ่ม 
นโยบายสพฐ. ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ  สมาคมครูอ าเภอแม่แจ่ม 
ระยะเวลาด าเนนิการ ธันวาคม ๒๕๖๒ – มกราคม ๒๕๖๓ 
 
๑. หลกัการและเหตผุล 

 ครู  เป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งในการหล่อหลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนซึ่งต้อง
เติบโตเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  ครูคือผู้สร้างคนให้เป็นคนดีมีความรู้
ความสามารถของสังคม  ซึ่งผู้เป็นครูจ าเป็นต้องมีท้ังความรู้และความสามารถ  มีศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  
ทักษะ  อดทน  และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งต่อศิษย์และประชาชน
ทั่วไป  ครูจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อศิษย์และสังคม 

 

 ดังนั้น  ในโอกาสวันครูเวียนมาถึง  เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพครู
กับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม  เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมอัน
ดีงามของชาติและเพ่ือเชิดชูเกียรติครู  อาจารย์ของโรงเรียนทุกสังกัดในอ าเภอแม่แจ่ม  สมาคมครูแม่แจ่ม จึงได้
จัดท าโครงการ การจัดงานวันครู ประจ าปี พ.ศ. 25๖๓ ขึ้น 
 

๒. วตัถปุระสงค ์
๒.๑ เพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  และประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพครู ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
๒.๒ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ สร้างความรู้รักสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูด้วยกัน ระหว่างผู้ประกอบ 

วิชาชีพครูและผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ  
๒.๓ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และความก้าวหน้าส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา  

และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

๓.๑.๑ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในอ าเภอแม่แจ่มทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันครู  
 ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๖๓  (วันที่ 16 มกราคม 25๖๓) 

๓.๑.๒ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในอ าเภอแม่แจ่ม 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ ์(Outcomes) 

เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้าง  ตลอดจนหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมงานวันครู ประจ าปี  25๖๓  น าไปสู่ความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ  
ในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนต่อไป 
     



๖๖ 
 

๔.  กิจกรรมและการด าเนนิงาน 
ขั้นตอนด าเนนิการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ 

๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ/และกรอบการด าเนินงาน พฤศจิกายน 2๕๖๒ สมาคมครูแม่แจ่ม 
๒. เสนอขออนุมัติโครงการ/ พฤศจิกายน 2๕๖๒ สมาคมครูแม่แจ่ม 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ธันวาคม 25๖๒ สมาคมครูแม่แจ่ม 
๔. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ธันวาคม 2๕๖๒ สมาคมครูแม่แจ่ม 
๕. ด าเนินการจัดงานวันครู   ประจ าปี 25๖๒ มกราคม 25๖๓ สมาคมครูแม่แจ่ม 
๖. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน มกราคม 25๖๓ สมาคมครูแม่แจ่ม 
 

๕. รายละเอยีดการใชง้บประมาณ  จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
๑ กิจกรรมที ่๑ พิธทีางศาสนา 

๑.๑  จตุปัจจัยถวายพระสงฆ์สวด 
ทักษิณานุปทาน/ชัยมงคลคาถา 
๕๐๐ บาท x ๙ รูป 
๑.๒ ภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ (ปิ่นโต)  ๓๐๐ 
บาท  x ๙ รูป 
๑.๓  อาหารว่าง, น้ าดื่ม/น้ าปานะ  
๘๐ บาท x  ๙  รูป 

 
 
 
 

 
๔,๕๐๐ 

 
 

๒,๗๐๐ 
 

๗๒๐ 

  
๔,๕๐๐ 

 
 

๒,๗๐๐ 
 

๗๒๐ 

๒ กิจกรรมที ่๒  พธิรีะลึกถึงพระคุณบรูพาจารย ์ 
๒.๑ ค่าถ่ายเอกสาร บทสวดค าฉันท์ระลึกถึง
พระคุณบูรพาจารย์,  
โองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์,  ค าปฏิภาณตน  
๐.๕๐ บาท x  ๖๐๐ คน 

   
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 

๓ กิจกรรมที ่๓  พธิคีรสุดดุ ี
๓.๑  มอบเกียรติบัตร, โล่รางวัล “ครุสดุดี” 
ผู้บริหารสถานศึกษา, ครูผู้สอน ประจ าปี ๒๕๖๒   

  
๕,๕๐๐ 

  
๕,๕๐๐ 

๔ กิจกรรมที ่๔  สถานที ่
๔.๑  จัดเตรียมตกแต่งสถานที่จัดงาน/โต๊ะหมู่
บูชา/ดอกไม้/ธูปเทียน/ป้าย/บ ารุงสถานที่/ 
อาหารว่าง (น  าดื่ม, กาแฟ, ขนม)  

  
๕,๗๘๐ 

  
๕,๗๘๐ 

๕ สรุป ประเมิน/รายงานผลโครงการ   ๕๐๐ ๕๐๐ 
 รวมทั งสิ น  ๑๙,๒๐๐ ๘๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

 



๖๗ 
 

๖. การประเมนิผล 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารวดั เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 
๑. ร้อยละ ๙๐ ของครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
-การสังเกต 
-การลงทะเบียน 

 
-การสังเกต 
-แบบลงทะเบียน 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 
๒. ร้อยละ ๙๐  ของครู  บุคลากรทางการ

ศึกษา  และผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความ
พึงพอใจ 

 
-การสังเกต 
-การประเมินความพึงพอใจ 

 
-การสังเกต 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

๗. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
 ครู บุคลากรทางการศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู  ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
ต่อพระคุณครูและพระคุณบูรพาจารย์  เกิดความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดความรักสามัคคี ระหว่างครูและ
หน่วยงานอ่ืน  มีการเรียนรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ  รวมทั้งประชาชนทั่วไปและชุมชนเห็นคุณค่าของ
วิชาชีพครูและวันคร ู
 
 
 



   ๖๘ 
 

ชื่อโครงการ จัดงานวันครูและกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์อ าเภอกัลยาณิวัฒนา ประจ าปี 2563 
นโยบายสพฐ. ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ 1. นายอนุสิษฐ์ จันทะกูฎ  2. นายฝนเพชร ธงทาส ี
   3. นายพิทักษ์ เพ็ญธรรม      4. นายศรีวัน  ค าพ่าย 
ระยะเวลาด าเนนิการ 1 ธันวาคม 2563 - ๑๖ มกราคม ๒๕๖3 
 
๑. หลกัการและเหตผุล 
 ครู เป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งในการหล่อหลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนซึ่งต้อง
เติบโตเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ครูคือผู้สร้างคนให้เป็นคนดีมีความรู้
ความสามารถของสังคม ซึ่งผู้เป็นครูจ าเป็นต้องมีทั้งความรู้และความสามารถ  มีศีลธรรม  คุณธรรม จริยธรรม  
ทักษะ อดทน และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งต่อศิษย์และประชาชน
ทั่วไป  ครูจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อศิษย์และสังคม 
 สถานศึกษากลุ่มอ าเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ความสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสังคมประเทศชาติ การที่จะให้เกิดผลผลิตดังกล่าวได้นั้นต้อง
อาศัยครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นหลัก 

ดังนั้น ในโอกาสวันครูเวียนมาถึง เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพครูกับ
ประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพื่อธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาติและเพ่ือเชิดชูเกียรติครู อาจารย์ของโรงเรียน จึงจัดงานวันครูและกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กลุ่มเครือข่าย
ครูและบุคคลากรทางการศึกษาอ าเภอกัลยณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปี 2563 ขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
๒.๒ เพ่ือส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู 
๒.๓ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ ความรู้รักสามัคคี  และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน 
     ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม 
2.4 เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
2.5 เพ่ือส่งเสริมให้ครู คลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู 

 

๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ/ด้านผลผลติ (Outputs) 

๓.๑.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา    ทุกคน  เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูและกีฬาเชื่อม 
ความสัมพันธ์กลุ่มเครือข่ายครูและบุคคลากรทางการศึกษาอ าเภอกัลยณิวัฒนา  
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2562 (วันที่ 16 มกราคม 2563) 

 
 



   ๖๙ 
 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
๓.๒.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  ตลอดจนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก   

มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมงานวันครูและกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ประจ าปี 2563 น าไปสู่ความ 
ร่วมมือ ร่วมแรง  ร่วมใจ  ในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป 

  
๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ 
1 จัดท าแผนงาน/โครงการ/และกรอบการด าเนินงาน ธันวาคม 2562 นายอนุสิษฐ์ จันทะกูฎ 
2 เสนอขออนุมัติโครงการ/ ธันวาคม 2562 นายศรีวัน ค าพ่าย 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มกราคม 2563  
4 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มกราคม 2563  
5 ด าเนินการจัดงานวันครู ประจ าปี 2559 มกราคม 2563  
6 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน มกราคม 2563  

 
5. งบประมาณ 

งบประมาณด าเนนิการจดังาน  จ านวน  20,000 บาท (สองหมืน่บาทถว้น) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
1 กิจกรรมพิธีไหว้ครู     
 -ค่าอาหารว่าง, อาหารกลางวัน น้ าดื่ม   3,00๐  3,00๐ 
 -ค่าอาหารเย็นงานเลี้ยงสังสรรค์  3,0๐๐  3,0๐๐ 
 -ค่าจัดเตรียมตกแต่งสถานที่จัดงาน/โต๊ะหมู่บูชา/ 

ดอกไม้/ธูปเทียน/ป้าย 
 2,๐๐๐  2,๐๐๐ 

 -ค่าบ ารุงสถานที่/สนามกีฬา/เครื่องเสียง/ 
กรรมการตัดสินกีฬา  

 2,๐๐๐  2,๐๐๐ 

 -ค่าจัดท าโล่/เงินรางวัลกีฬา  2,๐๐๐  2,๐๐๐ 
 -ค่าเอกสาร, วัสดุอุปกรณ์   2,๐๐๐ 2,๐๐๐ 
 -ค่าพาหนะติดต่อประสานงาน  2,๐๐๐  2,๐๐๐ 
 -ค่าสรุปประเมินผลโครงการ  2,000  2,000 
 -อ่ืน ๆ  2,0๐๐  2,0๐๐ 
 รวม - 18,000 2,000 20,000 

หมายเหต ุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
  
 
 
 
 



   ๗๐ 
 

๖. การประเมนิผล 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช้ 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต   
1. ครู บุคลากรโรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

 งานวันครู ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
-การสังเกต 
-การลงทะเบียน 

-การสังเกต 
-แบบลงทะเบียน 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 งานวันครู ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

-การสังเกต 
-การลงทะเบียน 

-การสังเกต 
-แบบลงทะเบียน 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์   
1. ครู บุคลากรโรงเรียน มีความพึงพอใจ 

 การจัดกิจกรรมงานวันครู 
-การประเมิน 
 

-แบบประเมิน 
 

2. การยอมรับของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -การประเมิน -แบบประเมิน 
 
7. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
 7.๑ เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู และส่งเสริมความกตัญญูกตเวที 
 7.๒ เกิดความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดความรักสามัคคี ระหว่างครูและหน่วยงานอ่ืน  

รวมทั้งประชาชน 
 7.๓ เกิดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และการน าเสนอผลงานใหม่ ๆ 
 7.๔ ประชาชนทั่วไปและชุมชนเห็นคุณค่าของวิชาชีพครูและวันครู 
 

                        



๗๑ 
 

ชื่อโครงการ กิจกรรมวันส าคัญ 
นโยบายสพฐ. ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
มาตรฐานส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาที่  1 การบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
                    ตัวบ่งชี้ที่ 1  การบริหารจัดการที่ดี 
                    ตัวบ่งชี้ที่ 3  การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

 และการจัดการศึกษา 
มาตรฐานส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาที่  2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
                    ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ นางพิมพ์ิลภัส  กูลนรา  กลุ่มอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนนิการ ๑ ตุลาคม ๒๕62 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 
 
๑. หลกัการและเหตผุล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่
เป็นแบบอย่างที่ดี ในการให้การศึกษา ปลูกฝังคุณธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของ
ชาติบ้านเมืองให้กับ สถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เพ่ือบุคลากร นักเรียน รวมถึง
ประชาชน มีความตระหนักและส านึกต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ประพฤติปฏิบัติตาม
แบบอย่างขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 

เพ่ือแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณ ความจงรักภักดีต่อสถานบันทั้งชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ และเพ่ือเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
จงึจะได้ด าเนินการโครงการกิจกรรมวันส าคัญ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้ร่วมกิจกรรม 
  
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือปลูกจิตส านึกให้กับบุคลากรในสังกัด ให้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
๒.๒  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้ร่วมปฏิบัติ และรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของชาติบ้านเมือง 
๒.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ กับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชน 
ในท้องถิ่น 

 
๓. เปา้หมาย 

๓.๑ ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
๓.๒ ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากร ในสังกัดทุกคน 
๓.๓ ชุมชน หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน 
 
 
 
 



๗๒ 
 

๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ 
๑ 

 
การวางแผน และเตรียมการด าเนินงาน 
การก าหนดวิธีการ รูปแบบการด าเนินงาน 

ตุลาคม  ๒๕62 นางพิมพ์ิลภัส  กูลนรา 
กลุ่มอ านวยการ 

2 การด าเนนิการจัดกิจกรรมวันส าคัญ 
-วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

 
13  ตุลาคม 2562 
 

 

 -วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕62  
 -กิจกรรมพิธีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕62  
 -กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ 
วันพ่อแห่งชาติ 

๕ ธันวาคม ๒๕62  

 -กิจกรรมวันปีใหม่ 25-30 ธันวาคม 2562  
 -กิจกรรมวันสงกรานต์และพิธีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕63  
 -กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 

พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชินี 

3 มิถุนายน 2563 
 

 

 -กิจกรรมวันเข้าพรรษา/ถวายเทียนพรรษา กรกฎาคม ๒๕๖3  
 -กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั  

28 กรกฎาคม 2563 
 

 

 -กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแมแ่ห่งชาต ิ

๑๒  สิงหาคม ๒๕๖3  

3 การประเมินผล และติดตามผลการด าเนินงาน ตุลาคม ๒๕62– 
กันยายน ๒๕63 

 

4 สรุปผลรายงาน กันยายน ๒๕63  
 

๕. รายละเอยีดการใชง้บประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
1 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

 3,000  2,000 

2 กิจกรรมวันปิยมหาราช  3,๐๐๐  ๓,๐๐๐ 
3 กิจกรรมพิธีไหว้สาพระเจ้าพระเจ้าอินทวิชยานนท์   ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 

 



๗๓ 
 

๕. รายละเอยีดการใชง้บประมาณ (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
4 กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ 
วันพ่อแห่งชาติ 

 2,๐๐๐  ๓,๐๐๐ 

5 กิจกรรมวันปีใหม่  30,000  30,000 
6 กิจกรรมวันสงกรานต์และพิธีแห่ไม้ค้ าโพธิ์  25,๐๐๐  25,๐๐๐ 
7 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 

พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชินี 

 3,000  3,000 

8 กิจกรรมวันเข้าพรรษา/ถวายเทียนพรรษา  6,000  6,000 
9 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

 3,000  3,000 

10 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง และวันแมแ่ห่งชาติ 

 2,000  2,000 

11 ติดตามประเมินผล สรุปรายงานผล  ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 
 รวมทัง้สิน้  80,000  80,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

๖. การประเมินผล 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้

๖.๑ ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ที่ร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญ 

บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม  
 
 

แบบบันทึก 
 
 

๖.๒ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

การสังเกต/ 
การส ารวจความพึงพอใจ 

แบบสังเกต/         
แบบส ารวจ 

 

๗. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
๗.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา  

มีจิตส านึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
๗.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา  

เห็นคุณค่าและรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของชาติบ้านเมือง 
๗.๓ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  



๗๔ 
 

ชื่อโครงการ การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
นโยบายสพฐ. ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา 

มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ     กลุ่มนโยบายและแผน     
ระยะเวลาด าเนนิการ     มกราคม  2563  –  กันยายน  2563 
 
1. หลกัการและเหตผุล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6 เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโรงเรียนในสังกัด จ านวนทั้งสิ้น  100 โรง โดยมีพ้ืนที่ครอบคลุม 3 
อ าเภอ คือ อ าเภอจอมทอง  อ าเภอแม่แจ่ม  และอ าเภอกัลยาณิวัฒนา มีการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารวม 12 กลุ่มเครือข่าย ซึ่งการบริหารจัดการศึกษาจ าเป็นต้องใช้ข้อมูล
สารสนเทศในการขับเคลื่อน โดยมีเจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับโรงเรียนส ารวจ จัดท า  และรายงานข้อมูลพ้ืนฐานทาง
การศึกษา โดยโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดท าข้อมูลดังกล่าวให้แล้วเสร็จทันตามปฏิทิน
การจัดเก็บข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  จ าเป็นต้องวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ 
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่ากับการลงทุน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 มีนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบคลังข้อมูล ที่สามารถเข้าถึงและใช้งานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยใช้โปรแกรมซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การการน าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนไปใช้ประโยชน์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดท าโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2563 ขึ้น 
 
2. วตัถปุระสงค ์

เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ 
โปรแกรมระบบจัดท าข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามเวลาที่ก าหนด   

 
3. เปา้หมาย 

จัดอบรมการจัดเก็บข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน  
จ านวน  100  โรงเรียน 

 
 
 
 

 



๗๕ 
 

4. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
  ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ 
  1 วางแผนด าเนินงานเพ่ือศึกษาโปรแกรม

จัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ  
ปีการศึกษา 2563  

มกราคม–กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มนโยบายและแผน   

  2 แต่งตั้งคณะท างานการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการ ปีการศึกษา 2562 

เมษายน 2562  

  3 ด าเนินการจัดเตรียมและจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการ ปีการศึกษา 2562 ให้แก่ 
โรงเรียนในสังกัด 

พฤษภาคม–มิถุนายน 2562  

  4 รวบรวมและจัดท าข้อมูลสารสนเทศของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6  ปีการศึกษา  2562           
รูปแบบออนไลน์ 

กรกฎาคม–กันยายน 2562  

5. รายละเอยีดการใชง้บประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
1 ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูล

ทางการศึกษาให้แก่เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับโรงเรียน
โดยก าหนดจุดอบรมดังนี้ 

    

 -อ าเภอจอมทอง จ านวน 37 โรง     
 -อ าเภอแม่แจ่ม จ านวน 52 โรง     
 -อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จ านวน 11 โรง     
 1.1 คา่ตอบแทน     

  -ประธานพิธิเปิด 2,000   2,000 
  -วิทยากร (600 บาท x 1 คน x 12 ชั่วโมง) 7,200   7,200 
 1.2 คา่อาหารและอาหารวา่ง     
  -วิทยากร คณะท างาน และผู้เข้าอบรม  

(150 บาท x 100 คน x 1 วัน) 
 15,000  15,000 

 1.3 คา่เบีย้เลีย้ง      
  -คณะท างาน (240 บาท x 3 คน x 2 วัน)  1,440  1,440 
 1.4 ค่าท่ีพัก      
  -วิทยากรและคณะท างาน (500 บาท x  

3 คน x 2 วัน) 
 3,000  3,000 

 1.3 คา่วสัด ุ   1,360 1,360 
 รวมทัง้สิน้ 9,200 19,440 1,360 30,000 
หมายเหต ุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



๗๖ 
 

6. การประเมนิผล 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช้ 

1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้
โปรแกรม จัดเก็บข้อมูลโรงเรียน นักเรียน และข้อมูล
บุคลากร ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 

การประเมิน แบบประเมิน 

2) มีข้อมูลโรงเรียน นักเรียน บุคลากร เพ่ือการ
บริหารจัดการร่วมกัน และการจัดสรรงบประมาณ
รายการต่าง ๆ  
 

การรายงานในระบบ ระบบการรายงาน
ผ่านเว็บไซต์ 

 
7. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 



๗๗ 
 

ชื่อโครงการ การติดตาม ประเมินผล และรายงานการปฏิบัติราชการตามนโยบาย  
                     ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖3 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายสพฐ. ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
ระยะเวลาด าเนนิการ ๑ ตุลาคม ๒๕62 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 
 
๑. หลกัการและเหตผุล 

องค์กรที่มีการบริหารงานที่ ดีต้องบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  อย่างมีประสิทธิภาพ                  
และเป็นไปตามนโยบาย ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในรอบปีงบประมาณจะต้องมีการติดตามรายงานผลการด าเนินงาน
ตามนโยบาย เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุม ก ากับ ดูแล ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา อีกทั้งเป็น
ตัวชี้วัดความส าเร็จ และสามารถน าข้อมูลจากการติดตามผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณมาปรับปรุง 
วิธีการบริหารในปีงบประมาณถัดไป และจ าเป็นต้องรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดและรายงานต่อสาธารณะ 
เพ่ือสนองตอบต่อกระบวนการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน (Result Based Managment) โดยที่จะต้องก าหนด
กระบวนการก ากับติดตามและประเมินผล จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา  
 

๒. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพ่ือให้มีเครื่องมือควบคุม ก ากับ การบริหารและทิศทางการใช้งบประมาณตามนโยบาย  
2.2 เพ่ือวัดและประเมินผลการด าเนินงานงบประมาณตามกลยุทธ์และรายงานผลให้สาธารณชนได้ทราบ  

 

๓. เปา้หมาย 
๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  

ต่อคณะติดตามของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีละ ๒ ครั้ง 
๓.๒ เก็บข้อมูลติดตามการใช้งบประมาณกลยุทธ์ ปี ๒๕63 ของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ และโรงเรียนจ านวน 99  โรงเรียน 
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๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ 
๑ จัดตั้งคณะท างานการติดตามผลการด าเนินงาน 

ตามนโยบาย 
๑.๑ ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการจัดท ารูปแบบ 
      การติดตาม    
๑.๒ ประชุมเตรียมรับการติดตามผลการด าเนินงาน 
๑.๓ การประชุมน าเสนอผลการด าเนินงานของ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  

 เขต ๖ 

๑ ตุลาคม ๒๕62 –               
๓๐ กันยายน ๒๕๖3 
 
 

กลุ่มงานติดตาม 
ประเมินผลและ 
รายงาน 

๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์/ประเด็นการติดตาม 

๓ การจัดสรุปผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
๒.๑ จัดท าแบบเก็บข้อมูลการติดตามฯ จัดเก็บข้อมูล 
      เพ่ือจัดท ารูปเล่ม 
๒.๒ ประชุมชี้แจงเพ่ือรวบรวมข้อมูลของคณะท างาน    

 
๕. รายละเอยีดการใชง้บประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
๑ จัดตั้งคณะท างานการติดตามผลการด าเนินงาน 

ตามนโยบาย 
    

๑.๑ ประชุมคณะท างาน เพ่ือวางแผนการจัดท ารูปแบบ
การติดตาม     

    

๑.๒ ประชุมเตรียมรับการติดตามผลการด าเนินงาน 
     - ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม   

(2๐ คน * 15๐ บาท * 2 ครัง้) = 6,000 บาท 

 6,๐๐0  6,๐๐๐ 
 

๑.๓ การประชุมน าเสนอผลการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

     เชียงใหม่ เขต ๖ 

 9,000 1,750 10,750 

     - ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม   
      (๓๐ คน * 150 บาท * 1 มื้อ) =4,5๐๐ บาท 

    

 - ค่าของที่ระลึกส าหรับคณะติดตาม 
(๓ คน * ๑,๕๐๐ บาท = ๔,๕๐๐ บาท) 

    

 - ค่าเอกสารการประชุม  
  (35 ชุด * 50 บาท) = 1,750 บาท 

    



๗๙ 
 

๕. รายละเอยีดการใชง้บประมาณ (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
๒ การจัดสรุปผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
๒.๑ จัดท าแบบเก็บข้อมูลการติดตามฯ จัดเก็บข้อมูล 

เพ่ือจัดท ารูปเล่ม 
๒.๒ ปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ 

 
 
 
 

3,25๐ 

 
 
 

  
 
 
 

3,25๐ 

 รวมทัง้สิน้ 3,25๐ 15,000 1,750 20,000 

หมายเหต ุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

๖. การประเมนิผล 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต ๖ มี เครื่องมือในการติดตามและพัฒนาการจัด
การศึกษาและทิศทางการบริหารจัดการที่ดี 

 
 

การติดตาม 
 

แบบติดตาม 
 

 
๗. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีเอกสารการรายงานติดตามผลตาม
นโยบายเพ่ือใช้เป็นเครื่องในการจัดการการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
และเป็นเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
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ชื่อโครงการ  การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
และการจัดท ามาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

นโยบายสพฐ. ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ นายชาญชัย  แสงกร  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ระยะเวลาด าเนนิการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

๑. หลกัการและเหตผุล 
ส านักงาน  ก.พ.ร. ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าข้อตกลง หรือค ารับรองการปฏิบัติราชการเพ่ือ

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละปี  และเพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63  สามารถด าเนินการได้
บรรลุผลส าเร็จตามกรอบการประเมินผลที่ส านักงาน ก.พ.ร.ก าหนด  และเพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรในสังกัดเกี่ยวกับการด าเนินการในแต่ละตัวชี้วัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ส านักงาน 
ก.พ.ร.ก าหนด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  ๖ จึงได้จัดท าโครงการการจัดท าค า
รับรองการปฏิบัติราชการ และการจัดท ามาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขึ้น 
 

๒. วตัถปุระสงค ์
๒.๑ เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖   
๒.๒ เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางหรือกรอบการประเมินผลการ 

ปฏิบัติราชการตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติราชการ ให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

๒.๓ เพ่ือให้การรายงานการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการจัดท ามาตรฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว   
และทันตามก าหนด 

 

๓. เปา้หมาย 
ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องแต่ละตัวชี้วัดในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖   
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๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ 
๑ 

 
 

 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

5 

ขั้นเตรียมการ 
1. ศึกษาข้อมูล วางแผนและเตรียมด าเนินการ 
2.  รั บ ฟั งค าชี้ แจ งรายละ เ อี ยดกรอบการ
ประ เมิ นผล  การปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 จากส านักงานก.พ.ร. 
และ สตผ. 
ขั้นด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะท างานผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ และผู้รายงานแต่ละตัวชี้วัด 
2. ประชุมชี้แจงแนวทางวิธีการจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูลในการจัดท ารายงานงานผลการ
ปร ะ เ มิ น ต น เ อ ง   ร อบ  ๖  เ ดื อ น   ใ ห้ กั บ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ได้รับ
ทราบและด าเนินการรายงานผลการการประเมิน
ตนเอง   
3. ประชุมชี้แจงวิธีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
ในการจัดท ารายงานงานผลการประเมินตนเอง 
รอบ ๙ เดือน  ให้กับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและผู้
ก ากับดูแลตัวชี้วัด ได้รับทราบและด าเนินการ
รายงานผลการการประเมินตนเอง   
4. ประชุมชี้แจงวิธีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
ในการจัดท ารายงานงานผลการประเมินตนเอง
รอบ ๑๒ เดือน ให้กับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและผู้
ก ากับดูแลตัวชี้วัด ได้รับทราบ และด าเนินการ
รายงานผลการการประเมินตนเอง   
ติดตามและประเมินผล 
ติดตามการรายงานผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 

มกราคม 2563 –  
มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
มีนาคม 2563 
 
มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
มิถุนายน 2563 
 
 
 
 
กันยายน 2563 
 
 
 
 
มีนาคม – กันยายน 
2563 
กันยายน 2563 
 

นายชาญชัย  แสงกร   
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5. รายละเอยีดการใชง้บประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ

๑ ค่าจัดท าเอกสาร , คู่มือ   1,600 1,600 

2 ประชุมชี้แจงแนวทางวิธีการจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล
ในการจัดท ารายงานงานผลการประเมินตนเอง  
รอบ  ๖ เดือน 
- รายงานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
อาหารว่าง และน้ าดื่ม 1 มื้อ (40 คน x 35 บาท/มื้อ) 
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ อาหารว่าง และน้ าดื่ม 1 มื้อ  
(40 คน x 35 บาท/มื้อ) 

  
 
 

1,400 
 

1,400 

  
 
 

1,400 
 

1,400 
 
 

3 ประชุมชี้แจงแนวทางวิธีการจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล
ในการจัดท ารายงานงานผลการประเมินตนเอง  
รอบ 9 เดือน 
- รายงานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
อาหารว่าง และน้ าดื่ม 1 มื้อ (40 คน x 35 บาท/มื้อ) 
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ อาหารว่าง และน้ าดื่ม 1 มื้อ  
(40 คน x 35 บาท/มื้อ) 

  
 
 

1,400 
 

1,400 

  
 
 

1,400 
 

1,400 
 
 

4 ประชุมชี้แจงแนวทางวิธีการจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล
ในการจัดท ารายงานงานผลการประเมินตนเอง  
รอบ 12 เดือน 
- รายงานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
อาหารว่าง และน้ าดื่ม 1 มื้อ (40 คน x 35 บาท/มื้อ) 
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ อาหารว่าง และน้ าดื่ม 1 มื้อ  
(40 คน x 35 บาท/มื้อ) 

  
 
 

1,400 
 

1,400 

  
 
 

1,400 
 

1,400 
 
 

 รวม - 8,400 1,600 10,000 
หมายเหต ุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
6. การประเมนิผล 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

ประเมินจากการรายงาน  
แต่ละรอบ  
 
 
 

แบบรายงาน 
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7. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
7.๑ บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ 

ปฏิบัติราชการมากยิ่งข้ึน และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมทั้ง 
สามารถด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

7.๒ บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามากยิ่งข้ึน 

7.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถปฏิบัติราชการได้ตามกรอบระยะเวลาที่ส านักงาน ก.พ.ร.ก าหนด  
และมีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 อย่างมีประสิทธิภาพ 



๘๔ 
 

ชื่อโครงการ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖2 
นโยบายสพฐ. ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
ระยะเวลาด าเนนิการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓0 กันยายน ๒๕๖3 
 
๑. หลกัการและเหตผุล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มีภารกิจด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้กับประชาชนวัยเรียนทุกคน
อย่างเสมอภาค  เท่าเทียมกันและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งการบริหารจัดการการศึกษา
ดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการด าเนินงาน ให้หน่วยงานทางการศึกษาและสาธารณชน
ทราบจึงเห็นควรให้มีโครงการนี้ 
๒. วตัถปุระสงค ์

๒.๑  เพ่ือรวบรวมสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 เชียงใหม่ เขต ๖ และสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

๒.๒  เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนให้ทราบ 
๒.๓  เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 กระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
๓. เปา้หมาย 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2  จ านวน  ๓๐๐ เล่ม 
๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ 
๑ จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 
ตุลาคม ๒๕๖2 – 
ธันวาคม ๒๕๖2 

กลุ่มงานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน 

2 ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖2 ให้โรงเรียนในสังกัด
และผู้เกี่ยวข้องทราบ  

มกราคม 2563 – 
กันยายน 2563 

กลุ่มงานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน 

3 สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน มกราคม 2563 – 
กันยายน 2563 

กลุ่มงานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน 



๘๕ 
 

๕. รายละเอยีดการใชง้บประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
 กิจกรรมที ่๑     
 ๑. แต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือด าเนินการจัดท า

รายงานประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖2 
    

 ๒. ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผน ก าหนด
แนวทางและรูปแบบในการจัดท ารายงานและ
เนื้อหา เพื่อจัดท าเป็นต้นฉบับ จ านวน ๑๕ คน 

    

 - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม                                                   
  (20 คน x ๑๕๐ บาท x ๑ วัน) 

 3,000  3,000 

 ๓. จัดพิมพ์รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖2 จ านวน  ๓๐๐ เล่ม  

 45,000  45,000 

 ๔. ปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ  2,000   2,000 
 รวมทัง้สิน้ 2,000 48,000 - ๕๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ  ค่าจัดท าเอกสารฯ  อาจเปลี่ยนแปลงตามราคาท้องตลาด 
 

๖. การประเมนิผล 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้

ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖2 เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 การสอบถาม 
 

 

แบบสอบถาม 
 

  

 

๗. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
๗.๑ ผลผลติ  มีรายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 
๗.๒ ผลลพัธ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีรายงานผล 

การด าเนินงานที่ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกกลยุทธ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖2 



๘๖ 
 

ชื่อโครงการ นิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  

นโยบายสพฐ. ที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายสพฐ. ที ่2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายสพฐ. ที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  
ผูร้บัผดิชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ระยะเวลาด าเนนิการ     ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
 
1. หลกัการและเหตผุล 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ มุ่งเน้นการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
 มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบายของ 
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  
ของผู้เรียนให้มีศักยภาพตามวัย ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานา 
ประเทศ และมีความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ใน
ระดับสูงขึ้น ประกอบกับการมุ่งให้มีการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้อ่านออก
เขียนได้  ยกระดับคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ให้มีความสามารถขั้นพ้ืนฐานได้แก่ 
ความสามารถทางภาษา ความสามารถด้านค านวณ และความสามารถด้านเหตุผล ส่วนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการยังมี
นโยบายในเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้เชื่อมสัมพันธ์กัน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา
และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะที่จ าเป็น ส าหรับ
ศตวรรษท่ี ๒๑  
   ประกอบกับปีการศึกษาที่ผ่านมาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต ๖ พบว่า โดยภาพรวมมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ ากว่าระดับชาติในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้และต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ซึ่งอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพอใจ  
    จากสภาพดังกล่าว นับว่าเป็นภาระส าคัญของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๖  ที่ต้องหาแนวทางแก้ปัญหาพัฒนากระบวนการ
นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการอ่าน การเขียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
พร้อมส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคนิคการสอน  การออกแบบการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด ตลอดจนพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบปัญหาการ
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อ่านการเขียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในสถานศึกษา อันจะน าไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานต่อไป ซึ่งการจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
ที่มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้โดยถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด ครูจะต้องมีศักยภาพ
ในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสูงตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาชาติ และ
โรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งบุคลากรทุกฝ่าย
จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เป็นโรงเรียนที่มีระบบการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่ง
เรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ที่เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนสามารถแสดงถึงการพัฒนาตนเอง
ก้าวไกลตามความต้องการจนถึงระดับสากล ดังนั้น กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 
 

๒. วตัถปุระสงค ์
๒.๑ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ย่อย  

ดังต่อไปนี้ 
๒.๑.๑ เพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษ ด้วยนวัตกรรมสอนข้ามโรงเรียน (Cross School Learning) 
๒.๑.๒ เพ่ือส่งเสริมการน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑  

(ปรับปรุง ๒๕๖๐) และหลักสูตรปฐมวัย ๒๕๖๐ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
๒.๑.๓ เพ่ือขับเคลื่อนการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒.๑.๔ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เรียนรวม 
๒.๑.๕ เพ่ือส่งเสริมให้น าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน-เขียน(RT) ผลการประเมินความสามารถ 

ขั้นพ้ืนฐาน (NT) และ ผลการประเมินคุณภาพระดับชาติขั้นพืน้ฐาน(O-NET) ไปใช้ยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 

๒.๑.๖ เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และสื่อสารสนเทศ (DLIT) 
๒.๑.๗ เพ่ือส่งเสริมการใช้แบบทดสอบสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมิน 

นานาชาติ (PISA) 
๒.๑.๘ เพ่ือการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน 

ภายนอก 
๒.๑.๙ เพ่ือส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ 
๒.๑.๑๐ เพ่ือส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒.๑.๑๑ เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน เขียนนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 
๒.๑.๑๒ เพ่ือจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ระดับเขตพ้ืนที่ 
๒.๑.๑๓ เพ่ือขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาภายใต้  

“โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.และโรงเรียนวิถีพุทธ” 
๒.๑.๑๔ เพ่ือการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
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๒.๒ เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยเทคนิคการนิเทศ ดังต่อไปนี้ 
๑) เทคนิคนิเทศสัญจร    
๒) นิเทศโดยใช้ระบบ Conference  
๓) นิเทศโดยใช้ ICT   
๔) นิเทศแบบ X-Ray   
๕) นิเทศโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน 
๖) นิเทศแบบ Coaching&Mentoring  
๗) นิเทศเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ PLC  

 

๓. เปา้หมาย 
๓.๑ เชงิปริมาณ 

๓.๑.๑ พัฒนานวัตกรรมการสอนข้ามโรงเรียน (Cross School Learning) น าร่องจ านวน 6  โรงเรียน 
๓.๑.๒ จัดประชุมสร้างความเข้าใจและจัดท าคู่มือการน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) และหลักสูตรปฐมวัย ๒๕๖๐ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
ทุกแห่ง 

๓.๑.๓ จัดท าเอกสารแนวทางขับเคลื่อนและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ (Active Learning) โรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  55  โรง 

๓.๑.๔ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมจ านวน 84 โรง 
๓.๑.๕ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน-เขียน, NT และ O-NET  

เพ่ือการน าไปใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษา ส าหรับผู้บริหาร และครูวิชาการโรงเรียน 
ครบทุกโรง 

๓.๑.๖ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และสื่อสารสนเทศ (DLIT)         
จ านวน 54 โรง 

๓.๑.๗ ส่งเสริมการใช้แบบทดสอบสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมิน 
นานาชาติ (PISA) รวม  27  โรง 

๓.๑.๘ การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมิน 
ภายนอก จ านวน 17  โรง 

๓.๑.๙ ส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ  
จ านวน  17  โรง 

๓.๑.๑๐ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 12  โรง 

๓.๑.๑๑ พัฒนาความสามารถด้านการอ่าน เขียนนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์จ านวน 60  โรง 
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๓.๑.๑๒ จัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ระดับเขตพ้ืนที่ 

๓.๑.๑๓ ขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาภายใต้ “โครงการโรงเรียน 
คุณธรรม สพฐ.และโรงเรียนวิถีพุทธ” จ านวน 55 โรง 

๓.๑.๑๔  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา จ านวน 100 โรง 
 ๓.๒ เชงิคุณภาพ 

๓.๒.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ในสังกัด มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน เขียน 
นักเรียนสูงขึ้น 

๓.๒.๒ โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินความสามารถข้ันพื้นฐาน ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูงขึ้นทุกระดับชั้น  

๓.๒.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีแนวทาง/นวัตกรรมในการ 
ด าเนินงานนิเทศเพ่ือแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได ้คิดเลขไม่เป็น และแนวทางนิเทศ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 

๓.๒.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และโรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรม 
การยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 

๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ 
๑ การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยนวัตกรรมสอน
ข้ามโรงเรียน (Cross School Learning) 

ตุลาคม  ๒๕๖๒ –  
กันยายน  ๒๕๖๓ 
 

ศน.กลุ่มงานพัฒนาสื่อฯ
,ศน.พรรณี กันใหม่
และศน.ธนพร  มาใหม่ 

๒ ส่งเสริมการน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) 
และหลักสูตรปฐมวัย 2560 สู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

ตุลาคม  ๒๕๖๒ –  
กันยายน  ๒๕๖๓ 

ศน.เกษแก้ว  ปวนแดง 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน 

 - ขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
สู่การปฏิบัติ 

ตุลาคม  ๒๕๖๒ –  
กันยายน  ๒๕๖๓ 

ศน.ชนกานต์  ทิพย์อุ่น 

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการน าหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 (ปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภูมิศาสตร์ 
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

เมษายน 2563 – 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ศน.เกษแก้ว  ปวนแดง 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน 

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการน าหลักสูตร
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

เมษายน 2563 –  
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ศน.หนึ่งฤทัย ชัยดารา 

 



 ๙๐ 
 

๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน (ต่อ) 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ 
๓ ขับเคลื่อนและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตุลาคม  ๒๕๖๒ –  
กันยายน  ๒๕๖๓ 

ศน.เกษแก้ว  ปวนแดง  
ศน.วลัยลักษณ์ แก้วมณี 
ศน.หนึ่งฤทัย ชัยดารา 
และศน.เตือนใจ ณ รังษี 

 -การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  
“STEM  Education” 

ตุลาคม  ๒๕๖๒ –  
กันยายน  ๒๕๖๓ 

 -การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
และประถมศึกษา 

ตุลาคม  ๒๕๖๒ –  
กันยายน  ๒๕๖๓ 

 -การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning                   
(ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้) 

ตุลาคม  ๒๕๖๒ –  
กันยายน  ๒๕๖๓ 

 ศน.เกษแก้ว  ปวนแดง 

๔ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
 

ตุลาคม  ๒๕๖๒ –  
กันยายน  ๒๕๖๓ 

ศน.หนึ่งฤทัย  ชัยดารา 

๕ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านการอ่าน-เขียน,NT และ  
O-NET เพ่ือการน าไปใช้ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

เมษายน ๒๕๖๓ ศน.เกษแก้ว  ปวนแดง 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน 

๖ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) และสื่อสารสนเทศ (DLIT) 

ตุลาคม  ๒๕๖๒ –  
กันยายน  ๒๕๖๓ 

ศน.วลัยลักษณ์ แก้วมณี 

๗ ส่งเสริมการใช้แบบทดสอบสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมการประเมิน
นานาชาติ (PISA) 

ตุลาคม  ๒๕๖๒ –  
กันยายน  ๒๕๖๓ 

ศน.เตือนใจ ณ รังษี 

๘ การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการ
ประเมินภายนอก 

ตุลาคม  ๒๕๖๒ –  
กันยายน  ๒๕๖๓ 
 

ศน.เตือนใจ ณ รังษี 

๙ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ 

ตุลาคม  ๒๕๖๒ –  
กันยายน  ๒๕๖๓ 

ศน.จรรยา  มีสิมมา 

๑๐  ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตุลาคม  ๒๕๖๒ –  
กันยายน  ๒๕๖๓ 

ศน.เตือนใจ ณ รังษี 

๑๑ พัฒนาความสามารถด้านการอ่าน เขียน
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 

ตุลาคม  ๒๕๖๒ –  
กันยายน  ๒๕๖๓ 

ศน.เกษแก้ว  ปวนแดง 
และศน.พรรณี กันใหม่ 

๑๒  พัฒนาระบบนิเทศเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา (1. นิเทศสัญจร  2. นิเทศ 
Conference  3. นิเทศโดยใช้ ICT  4. นิเทศ
แบบ X-Ray  5.นิเทศโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน 

ตุลาคม  ๒๕๖๒ –  
กันยายน  ๒๕๖๓ 
 

ศน.เกษแก้ว  ปวนแดง 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน 

 
 



 ๙๑ 
 

๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน (ต่อ) 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ 

๑๓ จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงาน
ปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่   

สิงหาคม  ๒๕๖๓ ศน.เกษแก้ว  ปวนแดง 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน 

๑๔  ขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ในสถานศึกษาภายใต้ “โครงการโรงเรียน
คุณธรรมสพฐ.และโรงเรียนวิถีพุทธ” 

ตุลาคม  ๒๕๖๒ –  
กันยายน  ๒๕๖๓ 
 

ศน.จรรยา  มีสิมมา 

๑๕ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่สถานศึกษา 

ตุลาคม  ๒๕๖๒ –  
กันยายน  ๒๕๖๓ 
 

ศน.ธนพร  มาใหม่  
ศน.ชนกานต์  ทิพย์อุ่น 

๑๖  ประชุมสรุป และรายงานผล กันยายน  ๒๕๖๓ ศน.เกษแก้ว  ปวนแดง 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน 

 

๕. รายละเอยีดการใชง้บประมาณ จ านวน   ๙6๐,๐๐๐   บาท 
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดสรรงบประมาณจ านวน 350,000.-บาท การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงนิงบประมาณ 
ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 

กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยนวัตกรรมสอนข้าม
โรงเรียน (Cross School Learning) 

10,000 70,000 20,000 ๑๐๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการน าหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง 
๒๕๖๐) และหลักสูตรปฐมวัย ๒๕๖๐ สู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

5,000 50,000 5,000 ๖๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๓ ขับเคลื่อนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- 30,000 - ๓๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เรียนรวม - 10,000 - ๑๐,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ ๕ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านการอ่าน-เขียน,NT และ O-NET เพ่ือ
การน าไปใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

- 9,000 1,000 ๑๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๖ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV)และสื่อสารสนเทศ(DLIT) 

- 9,000 1,000 ๑๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๗ ส่งเสริมการใช้แบบทดสอบสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมิน
นานาชาติ (PISA) 

2,000 7,000 1,000 ๑๐,๐๐๐ 



 ๙๒ 
 

๕. รายละเอยีดการใชง้บประมาณ (ต่อ) 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
กิจกรรมที ่๘ การสรา้งความเข้มแขง็และพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรบัการประเมนิภายนอก 

3,600 16,400 10,000 ๓๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๙ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ 

 9,000 1,000 ๑๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๑๐ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและความรู้ใน
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7,200 11,800 1,000 ๒๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๑๑ พัฒนาความสามารถด้านการอ่าน เขียน
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 

10,000 20,000 20,000 ๕๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๑๒  พัฒนาระบบนิเทศเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา (๑. นิเทศสัญจร   
๒. นิเทศ Conference  ๓. นเิทศโดยใช้ ICT   
๔. นิเทศแบบ X-Ray  ๕. นิเทศโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน 

100,000 200,000 50,000 ๓๕๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๑๓ จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงานปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่   

30,000 120,000 50,000 ๒๐๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๑๔ สถานศึกษาภายใต้ “โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.และโรงเรียนวิถีพุทธ” 

- 9,000 1,000 ๑๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๑๕ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

20,000 20,000 10,000 ๓๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๑๖ ประชุมสรุป และรายงานผล  30,000 20,000 ๕๐,๐๐๐ 
รวมทัง้สิน้    ๙๖๐,๐๐๐ 

หมายเหต ุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๖. การประเมนิผล 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
๑. ร้อยละนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีความสามารถ
ด้านการอ่านการเขียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

แบบประเมิน
ความสามารถด้าน 
การอ่านเขียนนักเรียน 

แบบประเมิน
ความสามารถฯ 
สรุปผลการประเมินฯ 

๒. ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

การทดสอบระดับชาติ แบบทดสอบระดับชาติ 
แบบรายงานผล 
การสอบฯ 

๓. ร้อยละผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนในสังกัด รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

แบบรายงานการ
ประเมินคุณภาพฯ 

๔.  ร้อยละผลการประเมินโรงเรียนคุณธรรม รายงานการประเมิน
โรงเรียนคุณธรรม 

แบบรายงานการ
ประเมินฯ 



 ๙๓ 
 

๗. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
๗.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดมีความสามารถด้านการอ่าน เขียน ตามเกณฑ์ 

ที่ก าหนด 
๗.๒ โรงเรียนในสังกัดมีผลการทดสอบระดับชาติในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖               

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
๗.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีแนวทางการด าเนินการนิเทศ 

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
๗.๔ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีคุณภาพการศึกษา 

สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
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ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานขององค์การ 
นโยบายสพฐ. ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา 

มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ   1. นายชาญชัย  แสงกร 
          2. นายอ านาจ  กิจเดช 
ระยะเวลาด าเนนิการ   ๑  ตุลาคม  ๒๕62 – ๓0 กันยายน  ๒๕63            

๑. หลกัการและเหตผุล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพ่ือเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  โดยได้พัฒนาระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Obec) ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Smart Area) 
และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS) ขึ้น  
เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดได้ใช้ในการรับ–ส่งหนังสือราชการ และใช้ในการบริหารจัดการส านักงานและ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนองนโยบายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6     
จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานขององค์การขึ้นเพ่ือให้
บุคลากรในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน และระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ     
ด้านบริหารงานบุคคล ด้านวิชาการ 

๒. วตัถปุระสงค ์
เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีความรู้ ความ

เข้าใจ สามารถน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยใช้กระบวนการและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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๓. เปา้หมาย 
เชงิปรมิาณ   

บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จ านวน 40 คน  
ได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานาตามภารกิจ  
เชงิคณุภาพ   

บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ที่เข้ารับการอบรม  
มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานาตามภารกิจ 

๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ 
๑ ประชุมคณะท างาน เพื่อพิจารณาก าหนดขอบเขต  

หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล 
ธันวาคม 2562 นายชาญชยั  แสงกร 

๒ จัดท ารายละเอียดการอบรมและขออนุมัติ ธันวาคม 2562 
๓ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ มกราคม 2563 
๔ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ มกราคม 2563 
5 ประสานงาน จัดเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการ มกราคม 2563 
6 ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 

6.1 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6.2 ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC) 

มกราคม 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2563 

7 ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 
7.1 การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
7.2 ระบบเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พฤษภาคม 2563 – 
มิถุนายน 2563 

8 8.1 สรุปรายงานผลการจัดอบรม 
8.2 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

มิถุนายน 2563 – 
กันยายน 2563 

๕. รายละเอยีดการใชง้บประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
๑ กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะท างาน 

คณะกรรมการ  จ านวน 2 ครั้ง 
    

2 กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ให้
บุคลากร สพป.ชม 6 จ านวน 40 คน  จ านวน 2 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x 80 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 วัน 

 
 
 
 

9,600 

 
 

5,600 
6,400 

 

  
 

5,600 
6,400 
9,600 
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๕. รายละเอยีดการใชง้บประมาณ (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
3 กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ให้

บุคลากร สพป.ชม 6 จ านวน 40 คน  จ านวน 2 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(40 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(40 คน x 80 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 วัน 

 
 
 
 
 
 
 

9,600 

 
 
 

5,600 
 

6,400 
 

  
 
 

5,600 
 

6,400 
 

9,600 
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการจัดอบรม ติดตาม ประเมินผล 

รายงานผล 
-จัดท าเอกสาร คู่มือการด าเนินงานด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 

 
 

6,800 

  
 

6,800 

 รวมทัง้สิน้ 19,200 30,800 - 50,000 
หมายเหต ุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมนิผล 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้

6.1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
มีความรู้ความเข้าใจในระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

สอบถาม/สังเกต/ประเมิน
สภาพจริง 

แบบสอบถาม
ออนไลน์/ 
การสังเกต 

6.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
สามารถน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

สอบถาม/สังเกต/ประเมิน
สภาพจริง 

แบบสอบถาม
ออนไลน์/ 
การสังเกต 
 

๗. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
     ๗.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ    
 ๗.๒ บุคลากรในสังกัด สามารถน าระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไปใช้ในการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
และคุ้มค่า  
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ชื่อโครงการ ฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
นโยบายสพฐ. ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา 

มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สพป.เชียงใหม่ เขต 6  
ระยะเวลาด าเนนิการ   ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 
 
1. หลกัการและเหตผุล 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นกฎหมายที่ก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพ่ือให้เป็นมาตรฐานกลางตามหลักสากลและ
สอดคล้องกับหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งใช้บังคับกับหน่วยงานของ
รัฐทุกแห่ง และก าหนดให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยการจัดท า
ข้อตกลงคุณธรรมเพ่ือเป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
และมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางอย่างครบ
วงจร รวมทั้งมีการก าหนดโทษทางอาญากับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่
กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้ งนี้เพ่ือให้การ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน และการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ก าหนดขั้นตอนและวิธี
ปฏิบัติตั้งแต่การจัดท าและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการก่อสร้าง การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง การก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การด าเนินการซื้อหรือจ้างและวิธี การจัดท ารายงานผลการพิจารณา การอนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจ้าง การท าสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ โดยแต่ละขั้นตอนจะต้องด าเนินการใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง อาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้อง  และอาจท าให้การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเกิดความล่าช้า และไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
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2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และโปร่งใส และมีกระบวนการ 

ตรวจสอบที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐได้ในอีกทางหนึ่ง 
2.2 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และธุรการโรงเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ               

มีความรู้ ความเข้าใจอย่างชัดเจนและถูกต้อง เกี่ยวกับกระบวนการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครฐัด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

2.3 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และธุรการโรงเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได้มีโอกาส 
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุระหว่าง 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ด้วยกันและวิทยากร 

2.4 เพ่ือให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ เจ้าหน้าที ่
ผู้เกี่ยวข้องที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  มีความรู้ ความเข้าใจอย่างชัดเจนและถูกต้อง เกี่ยวกับเนื้อหา 
รายละเอียดของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างถูกต้อง คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

 

3. เป้าหมาย 
   เชงิปริมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 188  คน 
กิจกรรมที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและธุรการโรงเรียน จ านวน 200 คน 

   เชิงคุณภาพ 
(1) ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาสังกัด 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและ 
 การบริหารพัสดุภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  อย่างชัดเจน และถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 

(2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุและธุรการโรงเรียน ได้รับความรู้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนถูกต้อง  
 เกี่ยวกับกระบวนการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)   
 โดยสามารถด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้อย่างถูกต้อง 

 

4. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ 
1 เสนอโครงการ/กิจกรรม  28 ตุลาคม 2562 กลุ่มการเงินฯ 
2 ประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

เพ่ือวางแผนและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
18 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มการเงินฯ 

3 ประสานงานเชิญวิทยากรจากคลังจังหวัดเชียงใหม่ แจ้ง               
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ (รวบรวมเอกสารตอบ
รับการฝึกอบรมฯ) 

25 พฤศจิกายน  ถึง 
16 ธันวาคม 2562 

กลุ่มการเงินฯ 

4 ด าเนินการประชุมคณะท างานและเตรียมเอกสาร
ประกอบ การฝึกอบรม 

24 ธันวาคม 2562 กลุ่มการเงินฯ 
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4. กจิกรรมและการด าเนินงาน (ต่อ) 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ 
5 กิจกรรมที ่1  

ฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ” ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ 

6 มกราคม 2563 กลุ่มการเงินฯ 

6 

กิจกรรมที ่2 รุน่ที ่1 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” ส าหรับ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานพัสดุและธุรการโรงเรียน รุ่นที่ 1 
โดยแบ่งกลุ่มในการอบรมฯ 

20 มกราคม 2563 กลุ่มการเงินฯ 

กิจกรรมที ่2 รุน่ที ่2 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” ส าหรับ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานพัสดุและธุรการโรงเรียน รุ่นที่ 2 
โดยแบ่งกลุ่มในการอบรมฯ 

21 มกราคม 2563 กลุ่มการเงินฯ 

7 สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 27  มกราคม  2563 กลุ่มการเงินฯ 
 
5. รายละเอยีดการใชง้บประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
ประชุมคณะท างานและเตรียมเอกสารฝึกอบรม
ทั้ง 2 กิจกรรม 

   10,240  10,240  

กิจกรรมที ่1  
วันที่ 6 มกราคม 2563 
ฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บ ริ ห า ร พั ส ดุ ภ า ค รั ฐ ”  ส า ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง (116x160) 

 
 
 

 
 
 
 
 

18,560  

 
 
 
 
 

18,560 
ค่าตอบแทนวิทยากร (8x600)  4,800  4,800 
ค่าอาหาร (200x150)  30,000  30,000 
ค่าของที่ระลึก    3,000.00 3,000 
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5. รายละเอยีดการใชง้บประมาณ (ต่อ) 

กิจกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
กิจกรรมที ่2 วันที่ 20-21 ม.ค. 63 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-GP)” ส าหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานพัสดุและ
ธุรการโรงเรียน โดยแบ่งกลุ่มในการอบรมฯ 
จ านวน 2 รุ่น  
ค่าเบี้ยเลี้ยง (220x160) 

 

 
 
 
 
 
 

35,200 

 

 
 
 
 
 
 

35,200 
ค่าพาหนะ (400 500 600) 3 อ าเภอ  47,600  47,600 
ค่าตอบแทนวิทยากร (4,800x2)  9,600  9,600 
ค่าอาหาร (110x150)x2  33,000  33,000 
ค่าเช่าเครื่อง (50x50)x2  5,000  5,000 
ค่าของที่ระลึก    3,000 3,000 

รวมทัง้สิน้ - 183,760 16,240 200,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมนิผล 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
1. ร้อยละของบุคลากรผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ 
มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ                  
การบริหารพัสดุภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  

การส ารวจ, สอบถาม 
 

แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม 
 

2. ร้อยละของบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และ
ผู้เกี่ยวข้องที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  มีความรู้ ความ
เข้าใจอย่างชัดเจนและถูกต้อง  เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน
การจัดซื้ อจัดจ้ างวิธี เฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

การส ารวจ, สอบถาม 
 

 
 
 

แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม 
 
 
 

3. ร้อยละบุคลากรผู้เข้ารับการอบรม ได้น าความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรม เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  ได้อย่างชัดเจนถูกต้อง และ               
มีประสิทธิภาพ 

การสังเกต 
 
 
 

แบบสังเกต 
 
 
 

4. ร้อยละของบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และ
ผู้เกี่ยวข้องที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  สามารถ
ด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ได้อย่างถูกต้อง 

การสังเกต 
 
 

แบบสังเกต 
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7. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
7.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุในสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องใน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ 
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ อย่างชัดเจนและถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 

 7.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุในสถานศึกษา น าความรู้ที่ได้รับจากการ 
ฝึกอบรมไปถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

7.3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและธุรการโรงเรียน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรฯ  
ดังกล่าว 

7.4 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และธุรการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได้รับความรู้ 
มีความเข้าใจอย่างชัดเจนและถูกต้อง โดยสามารถด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP  
ได้อย่างถูกต้อง 

 



๑๐๒ 
 

ชื่อโครงการ จัดท าระบบฐานข้อมูลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา Big Data 
นโยบายสพฐ. ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายสพฐ. ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา 

มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ     กลุ่มนโยบายและแผน     
ระยะเวลาด าเนนิการ     มกราคม  2563  –  กันยายน  2563 
 
1. หลกัการและเหตผุล 
 ภายใต้นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดนโยบำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยึดหลักของกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน และกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ในอนำคต เป็นแนวทำงในกำรจัด
กำรศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และสอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  
โดยเฉพาะและมุ่งสู่ Thailand ๔.0 ทั้งหมด 6 นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา  เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญ  เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big Data Technology 
และ Communication Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ หนึ่งในมาตรการ
และแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน า
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data Technology) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ  โดยมีแนว
ทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งใน
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS  
 (๒) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนใน
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ  
 
 
 



๑๐๓ 
 

 (๓) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัดการศึกษา
ทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายใน
และนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท างานร่วมกับ
แพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ  
 (๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต 
 (๕) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้อง กับความก้าวหน้าในอาชีพ 
ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโรงเรียนในสังกัด จ านวนทั้งสิ้น 100 โรง โดยมีพ้ืนที่ครอบคลุม 3 
อ าเภอ คือ อ าเภอจอมทอง  อ าเภอแม่แจ่ม  และ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา มีการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารวม 12 กลุ่มเครือข่าย ซึ่งการบริหารจัดการศึกษาจ าเป็นต้องใช้ข้อมูล
สารสนเทศในการขับเคลื่อน รวมถึงการน าระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา Big Data มาใช้ในการ
เชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ  

การจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ Big Data จ าเป็นต้องวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่ากับการลงทุน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีนโยบายในการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ Big Data ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ทีส่ามารถเข้าถึงข้อมูลในระดับเขตพ้ืนที่ น าข้อมูลมาใช้เพ่ือวิเคราะห์และวางแผนประกอบพิจารณา
ของบประมาณ รวมไปถึงการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบการบริหาร และน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของ
ผู้เรียนในมิติต่าง ๆ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญระบบข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดท า
โครงการ จัดท าระบบฐานข้อมูลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา Big Data ขึ้น 
 

2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพ่ือจัดท าระบบจัดเก็บฐานข้อมูล Big Data ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
2.2 เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูล Big Data ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
2.4 เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูล Big Data เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลส่วนกลาง 

 

3. เปา้หมาย 
 ๓.๑ เชงิปริมาณ 
 ๓.๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล Big Data ครอบคลุมทุกระบบงาน 
 ๓.๑.๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีเว็บไซต์ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล Big Data   

เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
 ๓.๒ เชงิคณุภาพ 
 ๓.๒.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล Big Data สนับสนุน 

การบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๐๔ 
 

4. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
  ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ 
๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  มกราคม ๒๕๖3 กลุ่มนโยบาย 
๒ แต่งตั้งคณะท างานตามโครงการ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 และแผน 
๓ ประชุมคณะท างาน  เตรียมด าเนินงานตามโครงการ 

ระยะที่ ๑ จัดท าแผนและรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
Big Data 
ระยะที่ ๒ วิเคราะห์รูปแบบของข้อมูลสารสนเทศ  
Big Data และ Website 
ระยะที่ ๓ ตรวจสอบข้อมูลและน าเข้าฐานข้อมูล  
Big Data เข้าสู่ระบบWebsite 
ระยะที่ ๔ แก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูล Big Data และ 
website 

มีนาคม ๒๕๖3 
 
เมษายน ๒๕๖3 
 
พฤษภาคม 2563 
 
มิถุนายน ๒๕๖3 
 
กรกฎาคม 2563 

 

๔ ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สิงหาคม ๒๕๖3  
๕ สรุปและรายงานผล สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖3  

 
5. รายละเอยีดการใชง้บประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
๑ กิจกรรมที ่๑ ระยะที่ ๑ จัดท าแผนและรูปแบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศ Big Data 
    

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง (20 คน x 240 บาท x 2 วัน)  9,600  9,600 
 -ค่าท่ีพัก (20 คน x 600 บาท x 1 วัน)  12,000  12,000 
 -ค่าพาหนะ  15,000  15,000 
 -ค่าของที่ระลึก  1,500  1,500 
 -ค่าอาหารและอาหารว่าง (5 คน x 150 บาท x 2วัน)  1,500  1,500 

๒ กิจกรรมที ่๒ ระยะที่ ๒ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ
วิเคราะห์รูปแบบของข้อมูลสารสนเทศ  
Big Data และ Website 

 35,000  35,000 

๓ กิจกรรมที ่๓ ระยะที่ ๓ ตรวจสอบข้อมูลและน าเข้า
ฐานข้อมูล Big Data เข้าสู่ระบบ Website 

    

 -ค่าอาหารและอาหารว่าง (100 คน x 150 บาท x 1 วัน)  15,000  15,000 
 -ค่าเบี้ยเลี้ยง (5 คน x 240 บาท x 2 วัน)  2,400  2,400 
 -ค่าท่ีพัก (5 คน x 500 บาท x 1 วัน)  2,500  2,500 
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000   2,000 
 -ค่าวัสดุ   2,000 2,000 

 



๑๐๕ 
 

5. รายละเอยีดการใชง้บประมาณ (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
4 กิจกรรมที ่4 ระยะที่ ๔ แก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูล  

Big Data และ website 
 

  
 

 -ค่าอาหารและอาหารว่าง (5  คน x 150 บาท x 2 วัน)  1,500  1,500 
 รวมทัง้สิน้ 2,000 96,000 2,000 100,000 
หมายเหต ุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมนิผล 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบจัดเก็บ  

รวบรวม ข้อมูลบริหารทั่วไป ข้อมูลบริหารงาน 
บุคคล ข้อมูลบริหาร งบประมาณ และข้อมูล 
วิชาการ ครบถ้วนและถูกต้อง 

๑. การสังเกต 
๒. แบบสอบถาม 
๓. การบันทึกข้อมูล 

เข้าสู่ระบบ 

๑. แบบการสังเกต 
๒. แบบสอบถาม 
๓. แบบการบันทึกข้อมูล 

 เข้าสู่ระบบ 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบจัดเก็บ 

ฐานข้อมูล Big Data ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และ สถานศึกษา  

๑. การสังเกต 
๒. แบบสอบถาม 
๓. การบันทึกข้อมูล 

เข้าสู่ระบบ 

๑. แบบการสังเกต 
๒. แบบสอบถาม 
๓. แบบการบันทึกข้อมูล 

 เข้าสู่ระบบ 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบ ฐานข้อมูล  
Big Data เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลส่วนกลาง 

 
 

๑. การสังเกต 
๒. แบบสอบถาม 
๓. การบันทึกข้อมูล 

เข้าสู่ระบบ 

๑. แบบการสังเกต 
๒. แบบสอบถาม 
๓. แบบการบันทึกข้อมูล 

 เข้าสู่ระบบ 
 
7. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการศึกษา 

7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือเชื่อมโยงกันฐานข้อมูลส่วนกลาง 

7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 
และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ Big data 

 
 
 



๑๐๖ 
 

ชื่อโครงการ  พัฒนาส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานบุคคล 
นโยบายสพฐ. ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนนิการ    พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา บุคลกรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป 
ตามเป้าหมาย  ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
และความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในส านักงาน จึงได้จัดท าหลักสูตรและด าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพเชิงวิชาการสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้าง  ในสังกัด 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  
๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างความรัก  ความสามัคคีในหมู่คณะและในการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน 
๒.๓ เพ่ือให้ภารกิจการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
๒.๔ เพ่ือให้การบริหารงานของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒.๓ เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน  ด้านการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  

 เขต ๖ 
 

๓. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖   
ประกอบด้วย 

 ๓.๑.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.1.2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 ๓.1.3 ผู้อ านวยการกลุ่ม 
 ๓.1.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

3.2 เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต ๖ ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้รู้รอบ  รู้ลึก  และเป็นแรงผลักดันต่อความส าเร็จขององค์กร  รวมทั้ง
ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ 

 

 
 



๑๐๗ 
 

๔.  กจิกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ 
1 กิจกรรมที ่1 

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ระยะเวลา  
1 ปี (ครั้งที่ 2) สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 6 

มีนาคม 2563 - 
เมษายน 2563 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

2 กิจกรรมที ่๒ 
การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2563 
สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 6 

ธันวาคม 2562 
 

3 กิจกรรมที ่3 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 6 

สิงหาคม 2563 – 
กันยายน 2563 

4 กิจกรรมที ่4 
การพัฒนาครูผู้ช่วย สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 6 

พฤษภาคม 2563 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
1 กิจกรรมที่ ๑ 

1.1 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) 
- ค่าพาหนะ (เหมาจ่าย) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าท่ีพัก 
- ค่าเอกสารประกอบการประเมิน 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

12,300 
6,000 
6,500 

- 

 
 
 
 
- 
- 
- 

1,280 

 
 
 
 

12,300 
6,000 
6,500 
1,280 

รวมกจิกรรมที ่1  24,800 1,280 26,080 
2 กิจกรรมที่ 2 

2.1 ประชุมคณะกรรมการฯ (จ านวน 20 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
   (1 มื้อ x 80 บาท x 20 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (1 มื้อ x 35 บาท x 20 คน) 

2.2 จัดท าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

1,600 
 

700 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 

7,700 

 
 

1,600 
 

700 
 

7,700 
รวมกจิกรรมที ่2 - 2,300 7,700 10,000 

 
 
 



๑๐๘ 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ)   

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
3 กิจกรรมที่ 3 

3.1 ประชุมคณะกรรมการฯ (จ านวน 17 คน) 
- ค่าอาหาร  
  (1 มื้อ x 80 บาท x 17 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   (1 มื้อ x 35 บาท x 17 คน) 

3.2 ด าเนินการพัฒนา ฯ  
- ค่าตอบแทนพิธีเปิด/ปิด 
- ค่าอาหาร 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าท่ีพัก 
- ค่าจ้างเหมารถบัส 
 (2 คัน ๆ ละ 70,000 บาท) 

 
 
- 
 
- 
 
 

2,000 
- 
- 
- 
- 

 
 

1,360 
 

595 
 
 
- 

104,345 
24,200 
27,500 

140,000 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
 

1,360 
 

595 
 
 

2,000 
104,345 
24,200 
27,500 

140,000 

รวมกจิกรรมที ่3 2,000 298,000 - 300,000 
4 กิจกรรมที ่4  

4.1  ประชุมคณะกรรมการ ฯ 
(จ านวน 25 คน) 

- ค่าอาหาร  
  (1 มื้อ x 80 บาท x 25 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (2 มื้อ x 35 บาท x 25 คน) 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

2,000 
 

1,750 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 4.2 ด าเนินการพัฒนา ฯ 
- ค่าตอบแทนพิธีเปิด/ปิด 
- ค่าอาหาร  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
- ค่าท่ีพัก 
- ค่าพาหนะ (เหมาจ่าย) 
- ค่าวัสดุ 

 
2,000 

- 
- 
- 
- 
- 

 
- 

30,400 
26,600 
97,800 
56,000 

- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

10,000 

 
2,000 

30,400 
26,600 
97,800 
56,000 
10,000 

 รวมกจิกรรมที ่4 2,000 214,550 10,000 226,550 
 รวมทัง้สิน้ 4,000 539,650 18,980 562,630 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 

 



๑๐๙ 
 

๖. การประเมนิผล 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้

๖.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีความ
เข้าใจ ในกระบวนการพัฒนา  ปรับปรุงระบบการท างาน
ให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพและสามารถน า เ ครื่ อ งมื อและ
กระบวนการ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์  ในงานของตนเองได้ 

การส ารวจ แบบส ารวจ 

๖.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มี
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการงานและองค์ความรู้ที่ดี 
สามารถน าไป พัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได ้

การส ารวจ แบบส ารวจ 

๖.๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีทักษะ 
เชิงปฏิบัติงาน ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์และทักษะด้าน 
กระบวน การคิด สามารถปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การส ารวจ แบบส ารวจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  

เขต ๖ แต่ละระดับมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการพัฒนา สามารถปรับปรุงระบบการท างาน 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต ๖ มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการงานและองค์ความรู้ที่ดี ส่งผลให้คุณภาพการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 สูงขึ้น 

 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต ๖ มีทักษะเชิงปฏิบัติงาน ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะด้านกระบวนการคิด สามารถ 
ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต ๖  มีความรัก  ความสามัคคีในหมู่คณะ  และในการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน 

 
 
 





 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

 
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 

ที่  287/๒๕๖2 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖3 

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 
........................................................ 

                 ตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำพ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๖ ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และให้มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมข้อ ๖ (๑) โดยมีหน้ำที่ในกำรจัดท ำนโยบำยแผนพัฒนำและ
มำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่นประกอบกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.๒๕60-๒๕79) ก ำหนด
กรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้อ ๔ (๑) ให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำใน
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด และกลุ่มจังหวัด นั้น 

                 เพ่ืออนุวรรตน์ให้เป็นไปตำมบทบัญญัติแห่งกฎกระทรวง และกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.๒๕60-๒๕79) ดังกล่ำว ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ.๒๕๖3 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  มีหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ เสนอแนะ ให้ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำ ซึ่งอำจจะเกิดขึ้น 
ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖3 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ประกอบด้วย 
๑) นำยสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยพิทูรย์ ปัญญำศร ี รองผู้อ ำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ รองประธำนกรรมกำร 
3) นำงสำวฐำนิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
4) นำงสำวเกษแก้ว ปวนแดง ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
5) นำงอัมพร ศักดิ์เพ็ญศร ี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
6) นำงสำวประภำศรี ใจสุข นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
7) นำงสำวเรณู อุตรชัย นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
8) นำงสมพร รุจิเลิศ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร 
9) นำงสำวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร   
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๒. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖3 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ มีหน้ำที่จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖3 ของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ให้สอดคล้องกับนโยบำย ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์  
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติกำรที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำร 
จัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 
๑) นำยสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยพิทูรย์ ปัญญำศร ี รองผู้อ ำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ รองประธำนกรรมกำร 
3) นำงสำวฐำนิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
4) นำงสำวเกษแก้ว ปวนแดง ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
5) นำงอัมพร ศักดิ์เพ็ญศร ี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
6) นำงสำวประภำศรี ใจสุข นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
7) นำงสำวเรณู อุตรชัย นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
8) นำงสมพร รุจิเลิศ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร 
9) นำงจรรยำ มีสิมมำ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
10) นำงเตือนใจ ณ รังษ ี ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
11) นำงพรรณี กันใหม ่ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
12) นำงสำวชนกำนต์ ทิพย์อุ่น ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
13) นำงวลัยลักษณ์ แก้วมณี ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
14) นำงสำวธนพร มำใหม ่ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
15) นำงหนึ่งฤทัย ชัยดำรำ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
16) นำงทองสุข ปิยะวงษ ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
17) นำงสำวค ำหล้ำ ปันทะรัตน์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร กรรมกำร 
18) นำงดวงพร ปิ่นทอง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร กรรมกำร 
19) นำงณัฐพร ดอกแก้ว นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร กรรมกำร 
20) นำงสำวชนิดำ ค ำภิโล นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร กรรมกำร 
21) นำงสำวดำกำนดำ วงศ์พิพัฒน์ทวีป นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร 
22) นำงสำววัชรำ ถำวรวิจิตร นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร กรรมกำร 
23) นำงจันทร์จีรำ คนเที่ยง นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร กรรมกำร 
24) นำงสำวปัทนำ  ยำนะแก้ว นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร กรรมกำร 
25) นำยชำญชัย แสงกร นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร กรรมกำร 
26) นำงสำววำสนำ จันทร์พลอย เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กรรมกำร 
27) นำยเกรียงไกร ปุกไชยโย เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กรรมกำร 
28) นำงสำวนลพรรณ แก้วก๋องมำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กรรมกำร 
29) นำงพิมพ์ิลภัส กูลนรำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน กรรมกำร 
30) นำงสำวณัฐฎ์ดำรินทร์ เคหะนิด เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน กรรมกำร 
31) นำงสุพิชญำ แสนวิชัย เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน กรรมกำร 
32) นำงอรพินท ์ สิงห์ทอง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน กรรมกำร 
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33) นำงสำวเกศรำ ศรีวิชัย พนักงำนรำชกำร กรรมกำร 
34) นำงฉัตรหทัย นุตประพันธ์ พนักงำนรำชกำร กรรมกำร 
35) นำยกิตติวัฒน์ ใจยำ ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
36) นำงสำวสำยทิพย์ วงค์ษำ ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
37) นำยจักรินทร์ ปินธุกำศ ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
38) นำงสำวเมธินี สุตำค ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
39) นำงสุณำรี ศรีจอมแจ้ง ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
40) นำงวนิดำ รัตนสมำหำร ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
41) นำงสำวศุภลักษณ์ สุทธนะ ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
42) นำยอ ำนำจ กิจเดช ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
43) นำงกรรณิกำร์ แก้วก๋องมำ ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
44) นำงสำวชรินทร์ยำ ผิวร่วมชำติ ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
45) นำงสำววิไลยพร ปัญญำปิน ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
46) นำงสำวจิรำพร ตำยำนะ ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
47) นำงสำวธัญญำ อุดดง ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
48) นำงสำวพิชญ์ษนิี โฉมอัมฤทธิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมการและเลขานุการ   
49) นำงสำวสิริลักษณ์ ศรีมณี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

 

๓. คณะกรรมกำรรวบรวมขอ้มลู และเอกสำร  มีหน้ำที่รวมรวบ จัดเตรียมข้อมูล เอกสำร ที่เกี่ยวข้องในกำร 
จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖3 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
เชียงใหม่ เขต ๖ ประกอบด้วย 
๑) นำยพิทูรย์ ปัญญำศร ี รองผู้อ ำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำงสำวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำยเกรียงไกร ปุกไชยโย เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน กรรมกำร 
๔) นำยกิตติวัฒน์ ใจยำ ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
๕) นำงสำวธัญญำ อุดดง ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
๖) นำงสำวสิริลักษณ์ ศรีมณี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร   

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  27  กันยำยน  พ.ศ.๒๕๖2 
 
 
 

(นำยสมพงศ์ พรมจันทร์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6 


