


ค ำน ำ 
 

  แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระยะ 3 ปี (ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖5) ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ จัดท ำขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนใน
องค์กร เป็นทิศทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและกรอบนโยบำยในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด โดยมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำระบบกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล มีควำมคล่องตัว ยืดหยุ่น และสำมำรถปรับตัวได้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม  มีกำร
วัดผลส ำเร็จของงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และสำมำรถตรวจสอบได้ ส่งผลให้ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและประชำชนทั่วไปได้รับกำรบริกำรที่ดี และมีคุณภำพเป็นที่น่ำเชื่อถือและศรัทธำของประชำชน 

  กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระยะ 3 ปี (ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖5) 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ได้อำศัยแนวทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และยุทธศำสตร์ของรัฐบำล ตำมควำม
ต้องกำรของท้องถิ่นและปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำรมีส่วนร่วมของสถำนศึกษำ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชำชน สถำบันกำรศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระยะ 3 ปี (ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖5) ฉบับนี้ ให้ส ำเร็จ
ลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระยะ 3 ปี (ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖5) 
จะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
และผู้ที่เก่ียวข้องได้ตำมเจตนำรมณ์ต่อไป 
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สว่นที ่๑ 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำ 
  แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนระยะ ๔ ปี (ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒) ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ จัดท ำขึ้น เพ่ือก ำหนดกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ สภำพของภูมิศำสตร์และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น  ให้สอดคล้องกับนโยบำยของ
รัฐบำล นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และนโยบำยของจังหวัดเชียงใหม่ โดยบูรณำกำร
ตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น เพ่ือให้ได้กลยุทธ์ที่สำมำรถใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ และสถำนศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม ในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของนักเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตำมเป้ำหมำยของหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 
ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระยะ 3 ปี 
  ขั้นตอนที่ ๑ กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน มีขั้นตอนดังนี้ 

๑. กำรรวบรวมและจัดท ำฐำนข้อมูล (Database) ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระยะ ๔ ปี (ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖  โดยมีกำรรวบรวมข้อมูลและจัดท ำฐำนข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในกำรบริหำรจัดกำร โดยทำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ได้ท ำกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนและท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลในเอกสำร “ข้อมูล
พ้ืนฐำนที่จ ำเป็นของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖” 

๒. กำรรวบรวมควำมต้องกำรพัฒนำที่ส ำคัญของจังหวัด เนื่องจำกข้อมูลปัญหำ
ควำมต้องกำรพัฒนำที่ส ำคัญของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ จะช่วยในกำร
ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ เพ่ือแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกำรสอนที่ยังไม่ได้มำตรฐำน ปัญหำนักเรียนกำรออกกลำงคัน ปัญหำกำรตกซ้ ำชั้น ปัญหำกำรขำด
แคลนเสื้อผ้ำ เครื่องเขียน แบบเรียน กำรมีภำวะทุพโภชนำกำร 

๓. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระยะ 3 ปี 
(ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖5) โดยใช้กำรมีส่วนร่วมของบุคคลในหน่วยงำน องค์กรอ่ืน ชุมชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย มำเป็นคณะท ำงำนและร่วมท ำประชำพิจำรณ์ 
  ขั้นตอนที่ ๒ กำรวิเครำะห์เพื่อประเมินศักยภำพกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 

๑. กำรวิเครำะห์จุดแข็ง (Strength) 
๒. กำรวิเครำะห์จุดอ่อน (Weakness) 
๓. กำรวิเครำะห์โอกำส (Opportunity) 
๔. กำรวิเครำะห์ภำวะคุกคำมหรือข้อจ ำกัด (Threat) 
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  ขั้นตอนที่ ๓  กำรจัดท ำวิสัยทัศน์กำรพัฒนำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต ๖ 

 เป็นกำรก ำหนดเป้ำหมำยในอนำคตตำมห้วงระยะเวลำที่ก ำหนดโดยระบุเป็น
ข้อควำมที่สะท้อนถึงทิศทำงและจุดยืนที่ต้องกำรในกำรพัฒนำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้ไปถึงจุดหมำยปลำยทำง
ร่วมกันของทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 
  ขั้นตอนที่ ๔ กำรก ำหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 

๑. กำรก ำหนดพันธกิจ (Missions) 
เพ่ือก ำหนดสิ่งที่จะท ำให้บรรลุวิสัยทัศน์ ที่ก ำหนด โดยมีเป้ำหมำยว่ำ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้องท ำอะไร เพ่ือใคร โดยจะเกิดขึ้นหลังจำกทรำบว่ ำต้องกำรอะไร เมื่อได้มีกำร
วิเครำะห์และประเมินศักยภำพของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

๒. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives)   
เป็นกำรก ำหนดจุดหมำยหรือผลส ำเร็จที่ต้องกำร โดยด ำเนินกำรหลังจำก

ทรำบพันธกิจที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ต้องท ำซึ่งเป็นวัตถุประสงค์รวม หรือ 
วัตถุประสงค์เฉพำะส่วนเฉพำะเรื่องก็ได้ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ได้ก ำหนด
ปริมำณ ผลลัพธ์ ผลผลิต และระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนของแต่ละเป้ำหมำย เพ่ือให้บรรลุตำมยุทธศำสตร์ 
โดยสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ และพันธกิจที่ได้ก ำหนดไว้ 
  ขั้นตอนที่ ๕ กำรก ำหนดกลยุทธ์กำรพัฒนำ (Strategics) 

กลยุทธ์จะเป็นกรอบชี้น ำหรือส่วนที่ก ำหนดวิธีกำร แนวทำง ขั้นตอนที่ได้เลือก
ปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ทั้งวัตถุประสงค์รวม วัตถุประสงค์เฉพำะส่วน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์รวมแล้ว ต้องบรรลุถึงพันธกิจด้วย 

กลยุทธ์ในกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 
ได้มีกำรน ำนโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และแนวทำงปัญจ
ปฏิรูป  รวมทั้งควำมต้องกำรของท้องถิ่น มำก ำหนดเป็นกรอบ และทิศทำงที่จะต้องน ำมำเชื่อมโยงและบูรณำ
กำรให้สอดคล้องกับปัญหำ/ควำมต้องกำรของท้องถิ่น และศักยภำพของพ้ืนที่  โดยกลยุทธ์แต่ละด้ำน
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยเฉพำะของกลยุทธ์นั้น รวมทั้งกำรก ำหนดแนวทำงหรือมำตรกำรที่จะ
ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ให้บังเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
  ขั้นตอนที่ ๖ กำรก ำหนดกลุ่มผลงำนหลักหรือเป้ำหมำยกำรให้บริกำร 

เพ่ือเป็นกำรจัดกลุ่มกลยุทธ์ได้ก ำหนดไว้แล้วให้เห็นถึงผลงำนหลักท่ีต้องกำรให้
บังเกิดข้ึน โดยมีกรอบแนวทำงในกำรก ำหนดกลุ่มผลงำนหลักออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ เป็นกำรน ำนโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์ และนโยบำยที่ส ำคัญต่ำง ๆ 
ของรัฐบำลและหน่วยงำนต้นสังกัดระดับกรมไปสู่กำรปฏิบัติในเขตพ้ืนที่ 

ส่วนที่ ๒ เป็นกำรก ำหนดนโยบำยที่มำจำกควำมต้องกำรของท้องถิ่นและพ้ืนที่ 
เพ่ือแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นจำกสภำพควำมเป็นจริงของชุมชน และสภำพพ้ืนที่ 
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  ขั้นตอนที่ ๗ หลักกำรเปรียบเทียบและวัดรอย 

 หลักกำรเปรียบเทียบและวัดรอย (Benchmarking) โดยเปรียบเทียบและวัด
รอยกับมำตรฐำนหรือเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ ๓ มำตรฐำน คือ 

๑. มำตรฐำนของชำติ 
๒. มำตรฐำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๓. ค่ำเฉลี่ยประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนขององค์กรที่ผ่ำนมำ 

 

เทคนิควิธี 
  ใช้เทคนิควิธีกำรวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระยะ 3 ปี โดยระดมควำมคิดเห็นด้วย
กระบวนกำรมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ 

๑. ส่วนของเป้ำประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ และพันธกิจหลัก 
๒. ส่วนของแนวทำงกำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย กลยุทธ์ และกรอบแผนงำนแต่ละแผนงำน  

ได้มำจำกกำรวิเครำะห์ศักยภำพองค์กรโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ก ำหนดปัจจัยแวดล้อมภำยใน 7 ด้ำน 
แบบ 7S ได้แก่ ด้ำนโครงสร้ำง ด้ำนยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์ ด้ำนระบบในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ด้ำน
แบบแผนหรือพฤติกรรมในกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนบุคลำกรในหน่วยงำน ด้ำนทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ด้ำนค่ำนิยมร่วมกันของสมำชิกในหน่วยงำน และเทคนิคหลักกำรวิเครำะห์แบบ C-PEST ได้แก่ ด้ำนพฤติกรรม
ลูกค้ำ ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม ด้ำนเทคโนโลยี โดยกำรระดมควำม
คิดเห็นและกำรท ำประชำพิจำรณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส ำนักงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 
โดยอำศัยนโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

๓. ส่วนของกำรปรับองค์กร ระเบียบ และกำรก ำกับติดตำมประเมินผล 

 
ขอบเขตแผนงำน 
  เป็นกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระยะ 3 ปี ให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๓๔  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดและแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งศึกษำ
วิเครำะห์เฉพำะงำนส ำคัญ ๆ ที่ต้องเร่งด ำเนินกำร โดยให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล นโยบำยหน่วยงำน
ต้นสังกัด และสภำพพ้ืนที่ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 
จุดมุ่งหมำย 
  เป็นกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระยะ  3 ปี เป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้
หน่วยงำนและสถำนศึกษำใช้เป็นกรอบทิศทำงและประสำนกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำขึ้นพ้ืนฐำน 
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สภำพทัว่ไปและขอ้มลูพื้นฐำน 

ของส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศึกษำเชยีงใหม ่เขต ๖ 
 
สภำพปจัจบุนั 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  
จัดตั้งขึ้นตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรปรับปรุงแก้ไขก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและก ำหนดเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกำศ ณ วันที่ ๑๘ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยแยกพ้ืนที่จำกส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเชียงใหม่ เขต ๕ (ขณะนั้น) จ ำนวน ๒ อ ำเภอ คือ อ ำเภอจอมทองและอ ำเภอแม่แจ่ม ต่อมำ
ได้มีพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งอ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ โดยแยกต ำบลแจ่มหลวง  ต ำบลบ้ำนจันทร์ และต ำบลแม่แดด 
ออกจำกกำรปกครองอ ำเภอแม่แจ่มมำตั้งเป็นอ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๕๒ ณ ปัจจุบัน
ซึ่งมีพ้ืนที่รับผิดชอบในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำรวม ๓ อ ำเภอ โดยที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๓๖ 
ประกอบกับมำตรำ ๓๗ ก ำหนดให้มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรศึกษำตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและกฎหมำยอื่น ประกอบด้วย 

๑. อ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำสำระของหลักสูตรกำรศึกษำ
ใหส้อดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร ศึกษำข้ันพื้นฐำน 

๒. อ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ 

๓. รับผิดชอบในกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำและ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
ทั้งนี ้มีโรงเรียนในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน จ ำนวน  

88 โรงเรียน ๑๒ สำขำ  
 
สภำพปัญหำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ มีโรงเรียนในสังกัดจ ำนวน ๑๐0 โรง  
นักเรียน ๑๓ ,913 คน ครู 845 คน อัตรำเฉลี่ยครู ๑ คน ต่อนักเรียน ๑6 คน เมื่อวิเครำะห์ผลทดสอบกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕61 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่  6 ปีกำรศึกษำ2561 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6 จ ำนวนนักเรียน 1,281 คน พบว่ำ มีผลกำรประเมินในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ต่ ำกว่ำระดับประเทศ โดยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ร้อยละ 51.92 รองลงมำ 
คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ร้อยละ 37.43 และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำสุด คือ 
ภำษำอังกฤษร้อยละ 32.12 ส ำหรับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ2561 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 6 จ ำนวนนักเรียน 554 คน พบว่ำ มีผลกำรทดสอบในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ ำกว่ำ
ระดับประเทศ โดยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ ร้อยละ 48.06 รองลงมำ
คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ร้อยละ 33.42 และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำสุด คือ 
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คณิตศำสตร์ ร้อยละ 25.17 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ2561 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
เชียงใหม่ เขต 6 จ ำนวนนักเรียน 43 คน พบว่ำ มีผลกำรทดสอบในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ ำกว่ำ
ระดับประเทศ โดยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ ร้อยละ 35.97 รองลงมำ
คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ร้อยละ 30.88 และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำสุด คือ คณิตศำสตร์ ร้อยละ 20 

  จำกกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ที่ผ่ำนมำ
พบปัญหำต่ำง ๆ จึงขอสรุปดังนี้ 
๑. ด้ำนวิชำกำร 

๑.1 ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบมีจ ำนวนน้อย และมีภำระงำนอ่ืนที่ต้องรับผิดชอบแทรกซ้อนหลำยประกำร 
ท ำให้ไม่สำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเฉพำะด้ำนได้ 

1.2 ศึกษำนิเทศก์มีภำระงำนนิเทศหลำยงำน ท ำให้ไม่สำมำรถพัฒนำกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงจริงจัง ท ำได้
เฉพำะกำรตรวจสอบและเก็บข้อมูล 

1.3 ครูผู้สอนมีปัญหำด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เนื่องจำกไม่ได้จบ
วิชำเอกโดยตรง และได้รับกำรพัฒนำน้อยไม่ต่อเนื่อง 

1.4 นักเรียนมำจำกสภำพแวดล้อมทำงบ้ำนไม่ดี มีปัญหำด้ำนสุขภำพอนำมัย ควำมเป็นอยู่ ขำดปัจจัยใน
กำรเรียน ขำดสื่อกำรเรียน และกำรย้ำยถิ่นบ่อย ๆ ท ำให้กำรเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง 
๒. ด้ำนงบประมำณ 

งบประมำณที่ได้รับจัดสรรมีจ ำนวนจ ำกัด ซึ่งในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำมีภำรกิจที่
ต้องด ำเนินกำรในหลำย ๆ ด้ำน อีกทั้งงบประมำณที่โรงเรียนได้รับกับค่ำใช้จ่ำยในแต่ละปี ท ำให้โรงเรียนต้อง
แบกรับภำระค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมสูงขึ้น เช่น กำรขนส่งซึ่งอำจเกิดจำกควำมห่ำงไกลของพ้ืนที่ กำรคมนำคมที่ยัง
ยำกล ำบำก แต่ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยหัวในจ ำนวนเงินงบประมำณที่เท่ำกับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ ในพ้ืนที่รำบ 
เป็นต้น  
๓. ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 

2.1 จ ำนวนบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำยังไม่เป็นไปตำมกรอบอัตรำก ำลัง 
๒.2 กำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำยังขำดควำมต่อเนื่อง และด ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง 

๔. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

4.1 กำรประสำนงำนระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกับโรงเรียนเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ เนื่องมำจำกควำม
ห่ำงไกลของพ้ืนที่ ภูมิประเทศเป็นภูเขำ สัญญำอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ไม่สำมำรถใช้กำรได้ (บำงครั้ง/บำง
พ้ืนที่) อีกทั้งต้องใช้ระยะเวลำในกำรเดินทำงและงบประมำณมำก เพ่ือเดินทำงมำติดต่อรำชกำรกับส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือหน่วยงำนอื่น  

4.2 กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่งซึ่งมีควำมแตกต่ำงกัน เช่น พ้ืนที่ ภำษำ 
วัฒนธรรม ค่ำนิยม ควำมเชื่อของชนเผ่ำ เป็นต้น  
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ลักษณะทำงภูมศิำสตร ์
๑.  สภำพภูมศิำสตร์ 
    ทีต่ั้ง                     

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖  ตั้งอยู่ เลขท่ี ๑๙๐ หมู่ที่ ๑๕  
ต ำบลข่วงเปำ อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  ๕๐๑๖๐ จัดตั้ งขึ้นตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องปรับปรุงแก้ไขก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ิมเติม 
พ.ศ.๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๕๑  เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องกับแนวทำงกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ให้มีประสิทธิภำพ ส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ สำมำรถยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนให้ได้
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ตั้งอยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดเชียงใหม่ ไปทำงทิศใต้บนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๐๘ 
ระยะทำง ๕๕ กิโลเมตร แยกเข้ำถนนสำย ๑๐๐๙ จอมทอง-ดอยอินทนนท์ ระยะทำง ๓.๕๐ กิโลเมตร 
  อำณำเขตติดต่อ 

  มีอำณำเขตติดต่อกับอ ำเภอต่ำง ๆ ดังนี้   
  ทิศเหนือ    ติดต่อกับอ ำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่     
  ทิศใต้      ติดต่อกับอ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
                     ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง และอ ำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล ำพูน 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
 

๒.  สภำพภูมปิระเทศและพืน้ที่ 
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่สูงบนเทือกเขำถนนธงชัย ซึ่งมีดอยอินทนนท์ที่เป็นยอดเขำสูงที่สุดใน
ประเทศไทยอยู่ในพ้ืนที่โดยเทือกเขำถนนธงชัยทอดยำวจำกอ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ (จัดตั้งตำมพระรำชกฤษฎีกำ
ตั้งอ ำเภอกัลยำณิวัฒนำพ.ศ.๒๕๕๒) ทอดยำวผ่ำนอ ำเภอแม่แจ่มและอ ำเภอจอมทอง สภำพภูมิประเทศโดยรวม
เป็นที่รำบลุ่มเชิงเขำริมฝั่งแม่น้ ำปิง แม่น้ ำแม่กลำง และแม่น้ ำแม่แจ่ม ที่เป็นแหล่งประกอบอำชีพเกษตรกรรม
ปลูกพืชไร่ ได้แก่ ไร่ผักตำมฤดูกำล พืชสวน ได้แก่ ล ำไย และไม้เมืองหนำวในพ้ืนที่สูง และเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งเป็น
บริเวณท่ีอยู่อำศัยของประชำกรส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ 
 

๓. สภำพกำรคมนำคม 
     มีเส้นทำงกำรคมนำคมติดต่อระหว่ำงอ ำเภอและจังหวัด รวมทั้งเส้นทำงกำรคมนำคมเชื่อมต่อ
ภำยในต ำบลและหมู่บ้ำน  มีรำยละเอียด ดังนี้ 

๑. ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข ๑๐๘ จำกจังหวัดเชียงใหม่ – แยกดอยอินทนนท์             
ระยะทำง ๕๕ กิโลเมตร                                                                                                

๒. ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข ๑๐๐๙ จำกสำมแยกถนนสำย ๑๐๘ (จอมทอง) – 
ดอยอินทนนท์ ถึงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระยะทำง ๓.๕๐ กิโลเมตร 
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๔.  ลกัษณะภมูิอำกำศ 

  สภำพภูมิอำกำศ อำกำศมรสุมเมืองร้อน ช่วงพฤษภำคม-กันยำยนมีฝนตกชุก ช่วงเดือน
พฤศจิกำยน-กุมภำพันธ์มีอำกำศหนำวและแห้งแล้ง อุณหภูมิประมำณ ๙.๗ องศำ สูงสุดประมำณ ๓๙.๖ องศำ  
(ค้นคืนวันที่ 12 ธันวำคม ๒๕๖2 จำก http://www2.amphoe.com/menu.php) 
 

๕.  ประชำกร 

  ประชำกรทั้ง  ๓  อ ำเภอ มีจ ำนวน ๑39,352 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562) 
เป็นชนเผ่ำร้อยละ ๗๐ ประกอบด้วย เผ่ำกระเหรี่ยง ม้ง ลีซอ ลั๊วะ และชำวพ้ืนเมือง  ปัจจุบันมีจ ำนวนนักเรียน
ตำมข้อมูล ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖2 รวมทั้งสิ้นจ ำนวน ๑3,913 คน (ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ : ๒๕๖2)   
ประชำกรและกำรปกครองของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 
ตำรำงที่ ๑ ประชำกรและกำรปกครองของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 

อ ำเภอ พื้นที/่ตร.กม. ประชำกร 
กำรปกครอง เผำ่ ต ำบล หมูบ่ำ้น เทศบำล อบต. 

จอมทอง ๗๑๒.๒๙๗  6 ๑๐๓ ๖ ๑ พ้ืนเมือง, ม้ง,      
กะเหรี่ยง 

แม่แจ่ม ๒,๖๘๖.๕๗๑  7 ๑๐๔ ๒ ๖ พ้ืนเมือง, กะเหรี่ยง,  
ม้ง, ลั้วะ, ลีซอ 

กัลยำณิวัฒนำ ๖๗๔.๕๘  3 ๒๑ ๐ ๓ กะเหรี่ยง, ม้ง 
ที่มำ: https://th.wikipedia.org/wiki/หน้ำหลัก (ค้นคืนวันที่ 6 มีนำคม ๒๕63) 
 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แร่ธำตุ 
  แร่ธำตุที่ส ำคัญของพ้ืนที่ครอบคลุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 
คือ แร่ดีบุก แร่ซีไลท์ แร่ถ่ำนหิน และหินปูน บำงชนิดยังไม่ได้น ำออกมำใช้ในเชิงอุตสำหกรรมเท่ำที่ควร 
 

ลักษณะดิน 
  ลักษณะดินแบ่งตำมลักษณะกลุ่มดินตำมประเภทของ Great Group เป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
  ๑. กลุ่มดินนำ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมำณร้อยละ ๑๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด อยู่ในสภำพพ้ืนที่ตำม
ลุ่มน้ ำลึก  เนื้อดินค่อนข้ำงละเอียด มักมีน้ ำท่วมขังในฤดูเพำะปลูก มักใช้ท ำนำ ในฤดูแล้งพ้ืนที่ ที่มีล ำน้ ำเหมือง
ผ่ำนสำมำรถท ำนำได้ปีละ ๒ ครั้ง 
  ๒. กลุ่มดินไร่  ครอบคลุมพ้ืนที่ประมำณร้อยละ ๑๐ ของพ้ืนทั้งหมด อยู่บนพ้ืนที่ดอน มีควำม
ลำดเท ดินลึก เนื้อดินร่วนถึงค่อนข้ำงละเอียด กำรระบำยน้ ำดี จะมีปัญหำของน้ ำในฤดูเพำะปลูก และมีกำรชะ
ล้ำงหน้ำดิน ท ำให้ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงในบำงพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ ำ จะใช้ปลูกไม้ผลได้ดี 
  ๓. ครอบคลุมพ้ืนที่ประมำณร้อยละ ๕ ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนใหญ่พบตำมที่ลำดเชิงเขำ 
ลักษณะดิน  มีกรวดหรือเศษหินหักปะปนอยู่ในเนื้อดินมำก มีสภำพเป็นป่ำโปร่ง ไม่เหมำะส ำหรับกำรเกษตร
และเพำะปลูก แต่เป็นแหล่งวัตถุดิบสร้ำงทำงท่ีดี 
  ๔.  ภูเขำครอบคลุมพ้ืนที่ประมำณร้อยละ ๗๕ ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีทั้งดินลึกและดินตื้นเป็น
แหล่งต้นน้ ำที่ส ำคัญ บำงพื้นที่มีกำรบุกรุกแผ้วถำงใช้ในกำรท ำไร่เลื่อนลอย ของชำวไทยภูเขำท ำให้เกิดกำรชะล้ำง
พังทลำยของหน้ำดินลงสู่ล ำน้ ำธรรมชำติและเกิดควำมเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ป่ำไม้ 

http://www2.amphoe.com/menu.php


9 
 

 

ทรัพยำกรน้ ำ 
  แหล่งน้ ำธรรมชำติ ประกอบด้วยแม่น้ ำ ล ำคลอง หนองและบึง หลำยแหล่งส ำหรับแม่น้ ำ 
ที่ส ำคัญของพ้ืนที่ครอบคลุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ มี ๓ สำยด้วยกัน คือ 
  ๑. แม่น้ ำปิง เป็นแม่น้ ำสำยใหญ่และยำวที่สุด ควำมยำวประมำณ ๑๖๐ กิโลเมตร ต้นน้ ำ อยู่
บริเวณหมู่บ้ำนเมืองงำยของภูเขำแดนลำวติดพรมแดนตอนเหนือ ไหลผ่ำนหมู่บ้ำน เมืองงำยลงมำยั งอ ำเภอ
เชียงดำว อ ำเภอแม่แตง อ ำเภอแม่ริม ผ่ำนกลำงเมืองเชียงใหม่ ลงไปกลำยเป็นสันกั้นเขตจังหวัดล ำพูนกับ
เชียงใหม่ ผ่ำนอ ำเภอสำรภีและอ ำเภอหำงดง อ ำเภอป่ำซำง อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง  จังหวัดล ำพูน อ ำเภอจอมทอง  
อ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ลงไปยังเขตจังหวัดตำก จังหวัดก ำแพงเพชร บรรจบแม่น้ ำน่ำนที่ปำกน้ ำโพ จังหวัด
นครสวรรค์ 
  ๒. แม่น้ ำกลำง ต้นน้ ำเกิดอยู่บนเทือกเขำดอยอินทนนท์ หรือดอยอ่ำงกำ ในเขตอ ำเภอ
จอมทอง แล้วไหลผ่ำนตัวอ ำเภอจอมทองลงสู่แม่น้ ำปิง 
  ๓. แม่น้ ำแม่แจ่ม ต้นน้ ำเกิดอยู่บนเทือกเขำสำขำของดอยหัวช้ำงในเขตอ ำเภอแม่แจ่มไหลมำ
รวมกับล ำธำรอ่ืน ๆ ในเขตบ้ำนม่วงป้องกลำยเป็นแม่น้ ำแม่แจ่ม ไหลผ่ำนภูเขำซึ่งขนำบอยู่สองข้ำงเต็มไปด้วย
ทิวทัศน์ธรรมชำติสวยงำมเลียบเชิงดอยอินทนนท์ ทำงด้ำนทิศตะวันตกแล้วไหลผ่ำนที่รำบป่ำไม้ทุ่งนำ หมู่บ้ำน
ผ่ำนตัวอ ำเภอแม่แจ่มแล้ววกอ้อมดอยเสือมูบทำงทิศตะวันตกและทิศใต้ลงมำบรรจบแม่น้ ำปิงที่บ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำย 
อ ำเภอจอมทอง 
 
ทรัพยำกรป่ำไม้ 
  ประกอบด้วย 

๑. ป่ำไม้ไม่ผลัดใบ ได้แก่ ป่ำดงดิบ และป่ำสนเขำ 
๒. ป่ำไม้ผลัดใบ ได้แก่ ป่ำเบญจพรรณ และป่ำแพะหรือป่ำแดง 

ป่ำสงวน อุทยำนแห่งชำติ และเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ แบ่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป่ำไม้ ดังนี้  
ตำรำงที่ ๒  เขตป่ำสงวน 

ที ่ ปำ่สงวนแหง่ชำติ ที่ตัง้อ ำเภอ เนื้อทีไ่ร ่
๑ ป่ำจอมทอง จอมทอง ๓๕๓,๕๐๐ 
๒ ป่ำท่ำธำร จอมทอง ๗๖,๑๓๒ 

๓ ป่ำแม่แจ่ม แม่แจ่ม ๒,๔๑๒,๐๐๙ 

รวม ๒,๘๔๑,๖๔๑ 
 

ตำรำงที่ ๓  เขตอุทยำนแห่งชำติ 
ที ่ ชื่ออุทยำนแหง่ชำติ ที่ตัง้ เนื้อที ่(ไร)่ หมำยเหต ุ
๑ อุทยำนแห่งชำติดอยอินทนนท์ จอมทอง ๓๐๑,๕๐๐  

     
     

รวมเนือ้ที ่ ๓๐๑,๕๐๐  
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ศำสนำ สังคม วัฒนธรรม และประเพณี 
  ประชำกรที่อำศัยในพ้ืนที่ ที่ครอบคลุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ 
เขต ๖ ส่วนใหญ่เป็นชำวพ้ืนเมืองซึ่งปลูกบ้ำนเรือนตำมที่รำบลุ่มแม่น้ ำของแต่ละอ ำเภอ จะมีประเพณี 
วัฒนธรรมที่คล้ำยคลึงกัน ส่วนใหญ่จะนับถือศำสนำพุทธ ประมำณร้อยละ ๘๐.๖๘ ของประชำกรทั้งหมด  
มีโครงสร้ำงทำงสังคมและวัฒนธรรม แบบล้ำนนำตอนเหนือ  ส่วนภูมิประเทศที่เป็นภูเขำจะมีชำวไทยภูเขำเผ่ำ 
กะเหรี่ยง  เผ่ำม้ง เผ่ำมูเซอ เผ่ำลั้วะ และเผ่ำลีซอ  ซึ่งแต่ละเผ่ำจะมีธรรมชำติและแหล่งก ำเนิดที่แตกต่ำงกัน ทั้ง
ด้ำนภำษำ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวิถีชีวิต 
  ประเพณีเกิดจำกควำมเชื่อถือของบุคคลที่มีคุณธรรม และเป็นที่ยอมรับของสังคมของ 
กลุ่มชนและปฏิบัติสืบต่อกันชั่วลูกชั่วหลำน จนกลำยเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งสำมำรถแบ่งได้ตำม
ลักษณะของหลักวิธีกำร ๓ ประกำร คือ 
  ๑. จำรีตประเพณี  ได้แก่  ประเพณีที่สังคมถือว่ำใครฝ่ำฝืน ไม่ท ำตำมเป็นควำมผิด คือ จำรีต
ประเพณี (ผิดฮีดผิดฮอย) 
  ๒. ขนบธรรมเนียมประเพณี  ได้แก่ ประเพณีที่สถำบันต่ำง ๆ มีวัดเป็นต้น ได้จัดตั้งขึ้นแล้วถือ
ปฏิบัติตำมกันมำ 
  ๓. ธรรมเนียมประเพณี  ได้แก่ ประเพณีธรรมดำสำมัญไม่มีระเบียบแบบแผน ไม่มีผิดหรือถูก 
เช่น กำรด ำรงชีวิต เกี่ยวกับกำรกิน กำรอยู่ เป็นต้น 
 
ประเพณีที่เกี่ยวกับชีวิตควำมเป็นอยู่ 
  ๑. ประเพณีพิเศษ  ได้แก่ ประเพณีสู่ข้ำวเอำขวัญ ประเพณีกำรเลี้ยงหรือกำรกิ๋นขันโตก 
ประเพณีไหว้ครู ประเพณีสูตรก๋วม ประเพณีส่งแตน ประเพณีตำนหำคนตำย 
  ๒. ประเพณีคนไทยล้ำนนำนับถือมีหลำยประเภท เช่น 

- ประเพณีทำงพระพุทธศำสนำ 
- ประเพณีทำงไสยศำสตร์ คำถำอำคม 
- ประเพณีทำงโหรำศำสตร์ 
-ประเพณีกำรทรงเจ้ำเข้ำผี 

  ประชำกรในพ้ืนที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖  ได้สืบทอด 
ประเพณีวัฒนธรรมมำจำกบรรพบุรุษเชื้อสำยไทยใหญ่ ไทยญวน และไทยภำคกลำง อย่ำงผสมกลมกลืนมำเป็น
เวลำช้ำนำนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ ควบคู่กับกำรนับถือผี และยึดมั่นในจำรีตประเพณีค่อนข้ำงเคร่งครัด 
เห็นได้จำกประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดกันต่อ ๆ มำ ดังนี้ 
  ในกำรนับวัน เดือน ปี ของประชำชนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ 
เขต ๖ มีดังนี ้
  เดือนที่ ๑ เดือนเกี๋ยง (ตุลำคม) มีประเพณีออกพรรษำ สลำกภัตต์ (ตำนก๋วยสลำก) 
  เดือนที่ ๒ เดือนยี่ (พฤศจิกำยน) มีประเพณีลอยกระทง ทอดผ้ำป่ำ ตั้งธรรมหลวง  
(เทศน์มหำชำติ) 
  เดือนที่ ๓ เดือนสำม (เดือนอ้ำยหรือเดือนธันวำคม) มีประเพณีเทศน์มหำชำติ แต่งงำน  
ฮ้องขวัญข้ำว ทอดผ้ำป่ำ 
  เดือนที่ ๔ เดือนสี่ (เดือนยี่หรือเดือนมกรำคม) มีประเพณีตำนข้ำวใหม่ ขึ้นบ้ำนใหม่ แต่งงำน 
ต๋ำมหลัวหิงไฟพระเจ้ำ 
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  เดือนที่ ๕ เดือนห้ำ (กุมภำพันธ์) มีประเพณีปอยหลวง ตั้งชำนหลวง 
  เดือนที่ ๖ เดือนหก (มีนำคม) มีประเพณีท ำบุญปอยน้อย บวชเณร ขึ้นพระธำตุสมโภช 
พระพุทธรูป 
  เดือนที่ ๗ เดือนเจ็ด (เมษำยน ) มีประเพณีสงกรำนต์ ด ำหัว บวชลูกแก้ว เลี้ยงผีปู่ย่ำ  
พิธีสู่ขวัญ สืบชะตำบ้ำนเมือง 
  เดือนที่ ๘ เดือนแปด (พฤษภำคม) มีประเพณีบวชเณร วิสำขบูชำ ไหว้พระธำตุ 
  เดือนที่ ๙ เดือนเก้ำ (มิถุนำยน) มีประเพณีไหว้พระธำตุ 
  เดือนที่ ๑๐ เดือนสิบ (กรกฏำคม) มีประเพณีเข้ำพรรษำ 
  เดือนที่ ๑๑ เดือนสิบเอ็ด (สิงหำคม) มีประเพณีตำนข้ำวคนเฒ่ำจ ำศีล 
  เดือนที่ ๑๒ เดือนสิบสอง (กันยำยน) มีประเพณีสลำกภัต จำคะข้ำว (อุทิศถึงผู้ตำย) 
เศรษฐกิจ 
  สภำวะแวดล้อมทำงด้ำนเศรษฐกิจของประชำชนในพ้ืนที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ โดยส่วนใหญ่แล้วประชำกรมีอำชีพทำงด้ำนเกษตรกรรม เช่น กำรปลูกข้ำว ล ำไย  
กระเทียม กะหล่ ำปลี มะเขือเทศ หอม เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีอำชีพในด้ำนกำรปศุสัตว์ เช่น กำรเลี้ยงโค 
กระบือ เป็ด ไก่ หมู เป็นต้น ส่วนกำรประกอบอำชีพอุตสำหกรรมนั้น มีกำรท ำอุตสำหกรรมครัวเรือน เช่น กำร
ทอผ้ำ (ที่อ ำเภอจอมทอง แม่แจ่ม) กำรท ำเฟอร์นิเจอร์และดอกไม้ประดิษฐ์ (ที่อ ำเภอแม่แจ่ม และจอมทอง) 
ส่วนสุรำพ้ืนบ้ำนมีที่อ ำเภอจอมทอง (ไวน์ล ำไย)  ส่วนอำชีพค้ำขำย รับรำชกำร บริกำรและรับจ้ำงมีโดยทั่วไป  
โดยรวมแล้วส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ มีโครงสร้ำงกำรผลิตในภำค
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยมุ่งเน้นด้ำนกำรผลิต ส่วนกำรแปรรูปสินค้ำค่อนข้ำงน้อย รำยได้ของประชำกร 
โดยเฉลี่ย ๑๐,๐๐๐ บำท ต่อคนต่อปี 
กำรบริกำรสำธำรณสุขและกำรบริกำรพื้นฐำน 
ตำรำงที่ ๔  กำรบริกำรสำธำรณสุขและกำรบริกำรพื้นฐำน 

อ ำเภอ 
กำรบริกำรสำธำรณสุข กำรรบับริกำรพืน้ฐำน หมำยเหต ุรพ.ชมุชน/แห่ง ธนำคำร ไฟฟำ้ ประปำ ไปรษณยี ์

จอมทอง 
แม่แจ่ม 
กัลยำณิวัฒนำ 

๑๒ 
๑๕ 
๑ 

๖ 
๒ 
๑ 

๑ 
๑ 
- 

๑ 
๑ 
- 

๑ 
๑ 
- 

 
 
 

โครงสร้ำงพื้นฐำนของ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 
ตำรำงที่ ๕ จ ำนวนนักเรียนในแต่ละระดับ 

ระดบักำรศกึษำ จ ำนวนนกัเรียน สงักดัสพป.เชยีงใหม ่เขต 6 
ก่อนประถมศึกษำ 2,631 
ประถมศกึษำ 9,287 

มธัยมศึกษำตอนตน้ 1,852 

มธัยมศึกษำตอนปลำย 143 

รวม 13,913 
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สภำพกำรจดักำรศกึษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ ๓๖  

และ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ .ศ.๒๕๔๖ กฎกระทรวงก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ และประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้      
               ๑. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น 

               ๒. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับตรวจสอบ 
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

               ๓. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

               ๔. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

            ๕. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

            ๖. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  ๗. จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๘. ประสำน ส่งเสริม สนับสนนุ กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่จัด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

                ๙. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
           ๑๐. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำน
ด้ำนกำรศึกษำ 
           ๑๑. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
            ๑๒. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย 

   
 
 
 
 
 

7 
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เขตพื้นที่บริกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖  มีเขตพ้ืนที่บริกำรครอบคลุม  

๓ อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอจอมทอง อ ำเภอแม่แจ่ม อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ มีโรงเรียนในสังกัด ๑๐0 โรง 
ประกอบด้วย 
 

ตำรำงที่ ๖ ข้อมูลเขตบริกำรโรงเรียน 

ข้อมลูเขตบริกำรโรงเรยีน อ ำเภอจอมทอง 
ที ่ ต ำบลในพืน้ที ่ จ ำนวนหมูบ่ำ้น 
๑ บ้ำนหลวง ๒๓ 
๒ ข่วงเปำ ๑๕ 
๓ บ้ำนสบเตี๊ยะ ๒๑ 
๔ แม่สอย ๑๕ 

๕ บ้ำนแปะ ๒๐ 

 
ข้อมลูเขตบริกำรโรงเรยีน อ ำเภอแม่แจม่ 

ที ่ ต ำบลในพืน้ที ่ จ ำนวนหมูบ่ำ้น 
๑ ช่ำงเคิ่ง ๑๙ 
๒ ท่ำผำ ๑๐ 
๓ บ้ำนทับ ๑๓ 
๔ แม่ศึก ๑๗ 

๕ แม่นำจร ๑๙ 

๖ ปำงหินฝน ๑๔ 

๗ กองแขก ๑๒ 

 
ข้อมลูเขตบริกำรโรงเรยีน อ ำเภอกลัยำณวิฒันำ 

ที ่ ต ำบลในพืน้ที ่ จ ำนวนหมูบ่ำ้น 
๑ บ้ำนจันทร์ ๗ 
๒ แม่แดด ๗ 
๓ แจ่มหลวง ๗ 
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จ ำนวนขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ตำรำงที ่๗ แสดงจ ำนวนบุคลำกร ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖  

 จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ   
 ๗.๑ ข้ำรำชกำร  

สว่นรำชกำรภำยใน 
สพป.เชยีงใหม ่เขต ๖ 

กรอบ
อัตรำก ำลงั 

จ ำนวนผู้ปฏบิตังิำน 
วฒุกิำรศึกษำ 

ต่ ำกวำ่
ปริญญำ

ตร ี

ปริญญำ
ตร ี

ปริญญำ
โท 

ปริญญำ
เอก 

รวม 

ผู้อ ำนวยกำร ๑ - - 1 - 1 
รองผู้อ ำนวยกำร  ๑๑ - - 1 - 1 
กลุ่มอ ำนวยกำร 6 - 3 1  4 
กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ ๙ - 2 3 - 5 
กลุ่มนโยบำยและแผน 6 - 1 2 - 3 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๑2 - 4 2 - 6 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 6 - 3 1 - 4 
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ 

๑๙ - - 6 1 7 

๒ 1 - - - 1 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 2 - - - - - 
รวมทัง้สิน้ 74 1 11 21 1 32 

หมำยเหตุ    ข้อมูลจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ณ วันที่ 12 ธันวำคม 2562 

 -จ ำนวนบุคลำกรรวมพนักงำนรำชกำรในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล จ ำนวน ๒ คน 
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ตำรำงที ่๗ แสดงจ ำนวนบุคลำกร ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖  
 จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ  

 ๗.๒ ลูกจ้ำงชั่วครำว  

สว่นรำชกำรภำยใน 
สพป.เชยีงใหม ่เขต ๖ 

กรอบ
อัตรำก ำลงั 

จ ำนวนผู้ปฏบิตังิำน 
วฒุกิำรศึกษำ 

ต่ ำกวำ่
ปริญญำ

ตร ี

ปริญญำ
ตร ี

ปริญญำ
โท 

ปริญญำ
เอก 

รวม 

กลุ่มอ ำนวยกำร - - 2 - - 2 
กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ - - 4 - - 4 
กลุ่มนโยบำยและแผน - - 3 - - 2 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล - 1 3 - - 3 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ - - - - - - 
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ 

- - - - - - 

หน่วยตรวจสอบภำยใน - - - - - - 
รวมทัง้สิน้ - 1 12 - - 13 

หมำยเหตุ  ข้อมูลจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ณ วันที่ 12 ธันวำคม 2562 
 
ตำรำงที ่๘  แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖  
ที ่ รำยกำร จ ำนวน 
๑ ผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต ๖    76 
 คร ู 859 

 พนักงำนรำชกำร 51 

 ครูอัตรำจ้ำง 149 
 ลูกจ้ำงประจ ำ 35 
 ลูกจ้ำงชั่วครำว (นักกำรภำรโรง) 31 

 รวม 1,202 
หมำยเหตุ   ข้อมูลข้ำรำชกำรครูจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  (สพป.เชียงใหม่  เขต  ๖)   

ข้อมูล ณ วันที่ 12  ธันวำคม  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 

ตำรำงที ่9  แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ  
   จ ำแนกตำมต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่งวิทยฐำนะ และเพศ 

ต ำแหนง่ วิทยฐำนะ 
ระดับ รบัเงนิเดอืน 

ขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 
(คน) 

ต ำแหนง่ ในอันดับ รวม ชำย หญงิ 

๑. ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 
- คศ.๑ คศ.๑ - - - 

  ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร คศ.๒ 
คศ.๒ 20 16 4 

  คศ.๓ - - - 

  ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร
พิเศษ 

คศ.๓ 
คศ.๓ 56 49 7 

  คศ.๔ - - - 

  ผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ คศ.๔ 
คศ.๔ - - - 

  คศ.๕ - - - 

  
ผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญพิเศษ คศ.๕ คศ.๕ - - - 

๒. รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 
- คศ.๑ คศ.๑ - - - 

  รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร คศ.๒ 
คศ.๒ - - - 

  คศ.๓ - - - 

  รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร
พิเศษ 

คศ.๓ 
คศ.๓ - - - 

  คศ.๔ - - - 

  รองผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ คศ.๔ 
คศ.๔ - - - 

  คศ.๕ - - - 

๕. คร ู
- คศ.๑ คศ.๑ 207 125 82 

  ครูช ำนำญกำร คศ.๒ 
คศ.๒ 150 80 70 

  คศ.๓    

  ครูช ำนำญกำรพิเศษ คศ.๓ 
คศ.๓ 295 180 115 

  คศ.๔    

  ครูเชี่ยวชำญ คศ.๔ 
คศ.๔ - - - 

  คศ.๕ - - - 

  ครูเชี่ยวชำญพิเศษ คศ.๕ คศ.๕ - - - 

๖. ครผููช้่วย - ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 207 94 113 

           

รวมทัง้สิน้ 935 544 391 

หมำยเหตุ    ข้อมูลจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ข้อมูล ณ วันท่ี 12  ธันวำคม  2562 
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ตำรำงที ่10  แสดงอตัรำก ำลงัขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ในสถำนศกึษำ)  

  พนกังำนรำชกำร (ต ำแหนง่คร)ู และครอูัตรำจำ้ง  

อัตรำก ำลงั ข้ำรำชกำรครูฯ 

พนกังำน
รำชกำร 

ครอูัตรำจำ้ง 

เงนิงบประมำณ เงนินอก
งบประมำณ (ต ำแหนง่คร)ู (งบด ำเนนิงำน) 

จ ำนวนต ำแหน่งทั้งหมด 936 51 149 - 

จ ำนวนต ำแหน่งที่มีคนครอง 919 51 149 - 

จ ำนวนต ำแหน่งที่ไม่มีคนครอง 17 - - - 

หมำยเหตุ    ข้อมูลจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ข้อมูล ณ วันที่ 12  ธันวำคม  2562 
 

ตำรำงที ่11   กำรศึกษำของข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำ (ในสถำนศกึษำ)  
 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำและเพศ   

ระดบักำรศกึษำ 
  ข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำ (คน) 

รวม ชำย หญิง 
ปริญญำเอก 3 1 2 

ปริญญำโท 409 176 233 

ปริญญำตรี 507 248 259 

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี - - - 

รวม 919 425 494 

หมำยเหตุ    ข้อมูลจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ข้อมูล ณ วันที่ 12  ธันวำคม  2562 

ตำรำงที ่12   แสดงจ ำนวนสถำนศึกษำ แยกขนำดตำมจ ำนวนนักเรียน 
ขนำดโรงเรยีน จ ำนวนนกัเรียน จ ำนวนโรงเรยีน 

ขนำดที่ ๑ ๑-๑๒๐ 47 โรงเรียน 10 สำขำ 
ขนำดที่ ๒ ๑๒๑-๒๐๐ 26 โรงเรียน 2 สำขำ 
ขนำดที่ ๓ ๒๐๑-๓๐๐ 11 โรงเรียน   

ขนำดที่ ๔ ๓๐๑-๔๙๙ 1 โรงเรียน   

ขนำดที่ ๕ ๕๐๐-๑,๔๙๙ 2 โรงเรียน   

ขนำดที่ ๖ ๑,๕๐๐-๒,๔๙๙ 1 โรงเรียน   

รวม 88 โรงเรียน 12 สำขำ 
หมำยเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖2  
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ตำรำงที ่13   กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำ มีจ ำนวน  ๑๒  เครือข่ำย  

ชือ่กลุม่เครอืขำ่ย อ ำเภอ 
สงักดั 

สพป. เชยีงใหม ่เขต ๖ 

โรงเรยีนหลกั โรงเรยีนสำขำ 
๑. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจอมทอง จอมทอง ๕  

๒. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอินทนนท์ จอมทอง ๘ ๑ 

๓. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโมคคัลลำน จอมทอง ๖  

๔.  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแม่สอย จอมทอง ๗  

๕.  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท่ำข้ำม จอมทอง ๙ ๑ 

๖.  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท่ำผำเทพพนม แม่แจ่ม ๑๐ ๒ 

๗. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสำมัคค ี แม่แจ่ม ๘  

๘. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจิมพฒันำ แม่แจ่ม ๙ ๒ 

๙. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแม่นำจร แม่แจ่ม ๑๑  

๑๐. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเบญจมิตร แม่แจ่ม ๕ ๒ 

๑๑. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำกัลยำณิวัฒนำ กัลยำณิวัฒนำ ๕ ๑ 

๑๒. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำพฒันศึกษำ กัลยำณิวฒันำ/แม่แจ่ม 5 ๓ 

รวม  ๘8 ๑๒ 

หมำยเหต ุ  ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖2  
ตำรำงที ่14   แสดงจ ำนวนนกัเรยีน แยกตำมระดับชัน้/ชว่งชัน้ 

ระดบัชัน้ จ ำนวนนกัเรยีน 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 

หมำยเหต ุ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕62 
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สว่นที ่๒ 

สถานภาพส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สว่นที ่๒ 
สถานภาพส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 6 

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
องค์กรโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งก าหนดปัจจัยแวดล้อมภายนอก 4 ด้าน โดยใช้เทคนิคหลักการ
วิเคราะห์แบบ C-PEST ได้แก่ ด้านพฤติกรรมลูกค้า ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี พร้อมทั้งก าหนดปัจจัยแวดล้อมภายใน 7 ด้าน แบบ 7S ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้าน
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ด้านระบบในการด าเนินงานของหน่วยงาน ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหาร
จัดการ ด้านบุคลากรในหน่วยงาน ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิ กใน
หน่วยงาน ผลการวิเคราะห์ปรากฎดังนี้ 
ตารางที ่๑๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร 

C : ดา้นพฤติกรรมของลกูคา้ ประเด็นทีเ่ป็นโอกาส (Opportunities) 
 (Customer Behavior) 1. นักเรียนสนใจในการเรียน 

 2. โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้ชุมชน 

 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 5. ผู้ปกครองเชื่อมั่นและยอมรับในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ 
 6. นักเรียนได้รับสิทธิความเสมอภาคท่ีเท่าเทียมกัน 
 7. นักเรียนชอบมาโรงเรียน 
 8. นักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมด้วยความเต็มใจ 

 9. ประชาชน/ผู้ปกครองมีความสนใจในการรับบริการของโรงเรียน 

 10. มีโรงเรียนกระจายอยู่ทั่วทุกต าบล 

 ประเด็นทีเ่ป็นอุปสรรค (Threats) 
 1. กลุ่มชาติพันธุ์ 
 2. ผู้ปกครองส่งลูกไปเรียนโรงเรียนยอดนิยม 

 3. ผู้ปกครองไม่มีเวลาใส่ใจบุตรหลาน 

 4. ผู้ปกครองนิยมส่งเด็กไปอยู่ในโรงเรียนที่สามารถตอบสนอง 
 ความต้องการของตนเอง 

 5. ลดภาระค่าใช้จ่าย ค่าเลี้ยงดู (พักนอน) 
 6. เป็นเด็กด้อยโอกาส 

 7. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการสื่อสาร 

 8. ประชากรเป็นชนเผ่ามีความหลากหลาย 

 9. การสื่อสาร การใช้ภาษาท่ีหลากหลาย 

 10. ไม่สนใจเรียน ชอบเล่นมากกว่า 

 11. ผลักหน้าที่ในการดูแลเด็กให้เป็นของโรงเรียนฝ่ายเดียว 

 12. ผู้ปกครองไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

  

  

  

 
 
 
 



๒๑ 
 

(ต่อ) 
C : ดา้นพฤติกรรมของลกูคา้ ประเด็นทีเ่ป็นอุปสรรค (Threats) 

 (Customer Behavior) 13. เป็นนักเรียนชนเผ่า มีความแตกต่างชาติพันธุ์ 
 14. มีความแตกต่างด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 

 15. นักเรียนให้ความส าคัญต่อการเรียนน้อย แรงจูงใจในการเรียนต่ า 

 16. การศึกษาของผู้ปกครองน้อย 

 17. การเลี้ยงของครอบครัว การดูแลเอาใจใส่น้อย 

  

P : ด้านการเมืองและกฎหมาย  ประเด็นทีเ่ป็นโอกาส (Opportunities) 
(Political and Legal) 1. มีนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 2. มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการศึกษา 

 3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติมีโอกาสทางการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียน 
 อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

 4. กฎหมาย นโยบาย พรบ.ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

 5. มีพรบ.การศึกษาท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 6. มีนโยบายเรียน 15 ปี ลดภาระค่าใช้จ่าย 

 7. นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 

 8. มีนโยบายการศึกษาแห่งชาติด้านการศึกษา 

 ประเด็นทีเ่ป็นอุปสรรค (Threats) 
 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

 2. การประกาศนโยบายรัฐบาล เช่น การซ้ าชั้น การลงโทษเด็ก สิทธิเด็ก 

 3. กฎหมาย นโยบายบางเรื่องต้องประสานกับหน่วยงานอ่ืน 
 ท าให้เกิดความล่าช้า (นม อาหารกลางวัน) 

 4. ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
 พรบ.การศึกษา 

 5. นโยบายของรัฐบาลไม่มีการต่อเนื่อง 
  

E : ดา้นเศรษฐกจิ (Economic) ประเด็นทีเ่ป็นโอกาส (Opportunities) 
 1. ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด 

 2. ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา เช่น การเรียนฟรี 15 ปี 
 3. ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างทั่วถึง 
 4. ผู้ปกคอรงมีอาชีพ 

 5. ครอบครัวส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษา 

 6. รัฐบาลสนับสนุนการจ้างบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครูวิกฤต ครูพี่เลี้ยง 
 7. รัฐบาล/ส านักงานเขต สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียน 

 การสอนด้านทักษะอาชีพ 

 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

(ต่อ) 
E : ดา้นเศรษฐกจิ (Economic) ประเด็นทีเ่ป็นอุปสรรค (Threats) 
 1. ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ยึดอาชีพเกษตรกรรม 

 2. โรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากขึ้น 

 3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่รายได้น้อย ภาวะค่าครองชีพในปัจจุบันที่สูงขึ้น 

 4. ผู้ปกครองไม่มีอาชีพที่มั่นคง 
 5. มีผู้ปกครองมีรายได้ที่ไม่แน่นอน 

 6. งบประมาณไม่เพียงพอ มีความล่าช้าในการจัดสรร 

 7. ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง 
 8. มีรายได้น้อย 

 9. งบประมาณสนับสนุนลดลง 
 10. ผู้ปกครองไม่มีงานท า/ขาดรายได้/รายได้น้อย 

  

S : ดา้นสังคมและวฒันธรรม  ประเด็นทีเ่ป็นโอกาส (Opportunities) 
(Social and cultural) 1. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมท าให้ก่อการเรียนรู้ 

 2. สังคมของผู้ปกครองของสพป.เชียงใหม่ เขต 6 เป็นแบบเกษตรกร  
 ท าให้ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ผู้ปกครองเห็นคุณค่าทางการศึกษา ท าให้มีการส่งเสริมในด้านการศึกษา 
 เพ่ิมข้ึน 

 4. ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 6. ชุมชนให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างดี 
 7. ยอมรับความแตกต่างของวัฒนธรรม 

 8. มีความยืดหยุ่นและยอมรับความแตกต่างทางชาติพันธุ์ 
 9. สภาพชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าให้โรงเรียน 

 มีแหล่งเรียนรู้ 
 ประเด็นทีเ่ป็นอุปสรรค (Threats) 
 1. เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ 
 2. สถานภาพครอบครัวยากจน 

 3. เด็กไร้สัญชาติ และเด็กชนเผ่า 
 4. ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมของนักเรียนพื้นที่สูงกับพื้นท่ีราบ 

 5. สังคมส่วนใหญ่ไม่เป็นสังคมแห่งการศึกษา 

 6. ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเนื่องจากต้องไปท างานต่างถิ่น 

 7. มีปัญหาหย่าร้าง 
 8. ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ไม่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 

 9. วิถีชีวิตอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 

 10. จ านวนประชากรในวัยเรียนลดลง 
 11. ความเชื่อของผู้ปกครองไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา 

 
 
 
 



๒๓ 
 

(ต่อ) 
T : ด้านเทคโนโลย ี
(Technological) 

ประเด็นทีเ่ป็นโอกาส (Opportunities) 

 1. มีการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร และใช้ในการจัดการเรียน 
 การสอน Cross School Learning 

 2. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการใช้เทคโนโลยี 
 3. การรวบรวมข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล 

 4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้สามารถเป็นสื่อ การจัดกิจกรรม 
 การเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร 

 6. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี 
 7. เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 8. มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเรียนการสอน 

 9. มีสื่อ อุปกรณ์ เพียงพอ ทั่วถึง 
 10. มีหน่วยงานอื่นมาสนับสนุน 

 11. การให้บริการสัญญาณ Internet จากภาครัฐ 

 12. การใช้เทคโนโลยีจากภาครัฐมาใช้ในการจัดการศึกษา 

 13. นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการใช้เทคโนโลยี 
 ประเด็นทีเ่ป็นอุปสรรค (Threats) 
 1. สิ่งแวดล้อมในการใช้เทคโนโลยี เช่น การเล่นเกม 

 2. ค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีในทางท่ีผิด 

 3. โรงเรียนในสังกัดที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล เทคโนโลยียังไม่ครอบคลุมทั่ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

 4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
 5. สมาธิสั้น เลียนแบบ 

 6. สื่อเทคโนโลยีไม่ทันสมัย 

 7. ไม่เพียงพอ 

 8. นักเรียนบางส่วนน าเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด 

 9. ใช้เทคโนโลยีในทางท่ีไม่ถูกต้อง 
 10. ระบบสัญญาณไม่เสถียร/ไฟฟ้าดับ 

 11. การเข้าถึงด้านเทคโนโลยีไม่ทั่วถึง 
 12. ขาดแคลนอุปกรณ์ 
 13. ขาดทักษะการใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน (7S) 
S1 : ดา้นโครงสรา้ง  ประเด็นทีเ่ป็นจดุแขง็ (Strengths) 

(Structure) 1. มีการจัดท ากลุ่มงานในโครงสร้างงาน 

 2. มีการจัดโครงสร้างบริหารงานตามที่กฎหมายก าหนด 

 3. โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัดเจน 

 4. มีค าสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน 

 5. จัดบุคลากรให้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/สมรรถนะ 

 6. มีการแบ่งหน้าที่และมีความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

 ประเด็นทีเ่ป็นจดุออ่น (Weaknesses) 
 1. บุคลากรไม่ครบตามโครงสร้าง 
 2. การจัดอัตราก าลังในโครงสร้างไม่ครอบคลุม 

 3. บุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง 
 4. ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
  

S2 : ดา้นกลยทุธ์ของหนว่ยงาน  ประเด็นทีเ่ป็นจดุแขง็ (Strengths) 
(Strategy) 1. มีวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจที่ชัดเจน 

 2. มีกระบวนการที่มีส่วนร่วม 

 3. มีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ 

 4. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

 5. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ชัดเจน  
 ได้สอดคล้องกับบริบทสพฐ. 

 6. ส านักงานมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
 ที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบท 

 7. มีการชี้แจงกลยุทธ์อย่างเป็นกระบวนการครอบคลุมและทั่วถึง 
 8. การก าหนดทิศทางของหน่วยงานที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 

 ประเด็นทีเ่ป็นจดุออ่น (Weaknesses) 
 1. การก าหนดเป้าหมายในบางตัวชี้วัดยังไม่บรรลุ 
 2. มีการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในระดับกลุ่มและบุคคล 

 ยังไม่มีประสิทธิภาพ 

 3. ก าหนดตัวชี้วัดบุคคลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดบางตัว 

 4. กระบวนการน ากลยุทธ์ไปใช้ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 

 5. บุคลากรบางส่วนยังไม่ได้น าไปสู่การปฏิบัติยังไม่ชัดเจน 

 6. นโยบายสพฐ. มีการปรับเปลี่ยน ท าให้บางกิจกรรมขาดความต่อเนื่อง 
 ในการจัด 

  

 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

(ต่อ) 
S3 : ดา้นระบบในการ ประเด็นทีเ่ป็นจดุแขง็ (Strengths) 
ด าเนนิงานของหนว่ยงาน 
(System) 

1. มีกระบวนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 สอดคล้องกับมาตรฐาน ระเบียบกฎหมายที่ก าหนด (เขตสุจริต) 

 2. มีระบบการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 3. มีการบริหารงานโปร่งใส มีระบบตามมาตรฐานส านักงานเขต 

 4. การบริหารงบประมาณ การสรรหา และคัดเลือกบุคลากรโปร่งใส  
 ตรวจสอบได้  

 5. มีขั้นตอนในการด าเนินงานที่ชัดเจน 

 ประเด็นทีเ่ป็นจดุออ่น (Weaknesses) 
 1. การติดต่อสื่อสารด้วยระบบเทคโนโลยีไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 และมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีไม่เพียงพอ 

 2. การบริหารงานบางส่วนมีความล่าช้า 
 3. มีเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย แต่ขาดบุคลากร 

 ที่มีความช านาญ 

 4. ในการด าเนินงานไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้ันตอน 

S4 : ดา้นแบบแผนหรือ ประเด็นทีเ่ป็นจดุแขง็ (Strengths) 
พฤตกิรรมในการบรหิาร 1. มีภาวะผู้น า 

จดัการ (Style) 2. มีบทบาทในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

 3. มีความเสมอภาคในการท างาน 

 4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 5. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 6. ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการปรับหน่วยงานตามสภาพแวดล้อม 

 7. มีประสิทธิภาพด้านการเปลี่ยนแปลงด้านภาวะผู้น าทางวิชาการ 
 และด้านอ่ืน ๆ ตามบริบทและตามกลยุทธ์ 

 8. สามารถบริหารอัตราก าลังได้ตามก.ค.ศ. ก าหนด 

 9. มีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมตามบริบทของหน่วยงาน 

 10. ผู้น ามีภาวะด้านการบริหาร 

 11. รูปแบบการบริหารงานชัดเจนมีส่วนร่วมในการท างาน 

 12. มีคุณธรรม จริยธรรม 

 ประเด็นทีเ่ป็นจดุออ่น (Weaknesses) 
 1. บริหารงานได้ไม่ครบตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 2. ไม่สามารถบริหารอัตราก าลังที่ก.ค.ศ. ก าหนด 

 3. การบริหารอัตราก าลังได้ตามความต้องการของหน่วยงานและ 
ตามท่ีก.ค.ศ.ก าหนด 

 4. ไม่สามารถควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 5. ขาดการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

 
 
 
 
 



๒๖ 
 

(ต่อ) 
S5 : ดา้นบคุลากร/สมาชกิ ประเด็นทีเ่ป็นจดุแขง็ (Strengths) 

ในหนว่ยงาน (Staff) 1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการท างาน 

 2. บุคลากรมีความรับผิดชอบ 

 3. บุคลากรท าตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 4. บุคลากรในเขตจัดสรรภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน  
ตามบทบาทหน้าที่และกฎหมายก าหนด 

 5. บริหารบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6. บุคลากรปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามบทบาทหน้าที่ 
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 7. บริหารด้วยความเต็มใจ เต็มเวลา เต็มความสามารถ 

 8. ค านึงถึงประโยชน์ผู้รับบริการเป็นสูงสุด 

 9. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพในการท างาน 

 10. บุคลากรอยู่ในช่วงวัยท างาน มีความพร้อมในการท างาน 

 ประเด็นทีเ่ป็นจดุออ่น (Weaknesses) 
 1. ครูมีประสบการณ์น้อย 

 2. ส่วนใหญ่เป็นครูบรรจุใหม่ 
 3. บุคลากรบางส่วนในโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 

 มีผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 50 

 4. บุคลากร ครูผู้สอน ไม่ตรงตามวิชาเอก 

 5. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 6. บุคลากรในส านักงานไม่เพียงพอ 

 7. ครูและบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กไม่ครบชั้น 

 8. โรงเรียนบางโรงขาดแคลนครูในสาขาวิชาหลัก 

 9. บุคลากรในหน่วยงานขาดความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ  
 ขาดประสบการณ์การท างาน 

  

S6 : ดา้นทกัษะ ความรู ้ ประเด็นทีเ่ป็นจดุแขง็ (Strengths) 
ความสามารถของ 1. บุคลากรสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างครบถ้วน 

หนว่ยงาน (Skill) 2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน 

 3. บุคลากรมีแผนพัฒนาตนเอง 
 4. สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ 

 ประเด็นทีเ่ป็นจดุออ่น (Weaknesses) 
 1. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 

 2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี 
 3. บุคลากรครูมีประสบการณ์น้อย 

 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

(ต่อ) 
S7 : ดา้นคา่นยิมรว่มกนัของ ประเด็นทีเ่ป็นจดุแขง็ (Strengths) 

สมาชกิในหนว่ยงาน  1. มีค่านิยมที่องค์กรที่ชัดเจน บุคลากรปฏิบัติตามค่านิยม 

(Shared Value) 2. บุคลากรส่วนใหญ่ท างานตามค่านิยมขององค์กร 

 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่านิยมองค์กร บุคลากรมีชีวิตชีวา  
 ศรัทธาในหน้าที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ท างานเป็นทีม 

 4. มีการจัดค่านิยมในการมีส่วนร่วม 

 5. บุคลากรมีค่านิยมในการมีส่วนร่วม 

 6. มีค่านิยมในการท างานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 7. สร้างค่านิยมที่ดีงามให้แก่องค์กร 

 ประเด็นทีเ่ป็นจดุออ่น (Weaknesses) 
 1. ขาดการประชาสัมพันธ์ ค่านิยม องค์กร ให้หน่วยงานภายนอกรับรู้ 
 2. ขาดการประชาสัมพันธ์องค์กร 

 3. โรงเรียน ชุมชน นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดค่านิยมขององค์กร 

 4. การให้บริการด้านการติดต่อ ประสานงานล่าช้า 

 5. ยึดการท างานระบบเดิมแบบอุปถัมภ์ 
 6. แบ่งพรรค แบ่งพวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

ผลการประเมินสถานภาพ 
ของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 6 

 

 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 ที่ได้น าเสนอมาแล้วข้างต้น ได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้ตารางวิเคราะห์เพื่อประมาณค่าปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน โดยให้คณะท างานแต่ละคนให้ค่าคะแนนทีละข้อในแต่ละด้านอย่างอิสระแล้วน ามา
เฉลี่ยค่าคะแนนของปัจจัยแต่ละด้าน และได้สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ตามตารางดังนี้ 
ตารางสรปุผลการวเิคราะหส์ถานภาพของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 6 

ปจัจยัภายนอก (C-PEST) 

 น้ าหนกั
คะแนน

คะแนนเต็ม 
คือ 1 

ค่าคะแนน 
(Rating) 

คะแนนจรงิ  
(Value) ค่าผลตา่ง 

 โอกาส 
(1-5) 

อุปสรรค
(1-5) 

โอกาส อุปสรรค 

1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (C) 0.30 2 -3 0.60 -0.90 -0.30 

2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 0.20 3 -2 0.60 -0.40 0.20 

3. ด้านเศรษฐกิจ (E) 0.20 2 -3 0.40 -0.60 -0.20 

4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 0.15 2 -3 0.30 -0.45 -0.15 

5. ด้านเทคโนโลยี (T) 0.15 2 -2 0.30 -0.30 0.00 

สรุปปัจจัยภายนอก 2.20 -2.65 
 

สรปุคา่ผลตา่งปจัจยัภายนอก -0.45 
 

 

สภาพแวดล้อมภายนอก รวมทั้งสิ้น ประเด็น (โอกาส ประเด็น อุปสรรค ประเด็น) 
1. C ด้านพฤติกรรมของลูกค้า มี 27 ประเด็น เป็นโอกาส 10 ประเด็น อุปสรรค 17 ประเด็น 

2. P ด้านการเมืองและกฎหมาย มี 13 ประเด็น เป็นโอกาส 8 ประเด็น อุปสรรค 5 ประเด็น 
3. E ด้านเศรษฐกิจ มี 17 ประเด็น เป็นโอกาส 7 ประเด็น อุปสรรค 10 ประเด็น 
4. S ด้านสังคมและวัฒนธรรม มี 20 ประเด็น เป็นโอกาส 9 ประเด็น อุปสรรค 11 ประเด็น 
5. T ด้านเทคโนโลย ี มี 26 ประเด็น เป็นโอกาส 13 ประเด็น อุปสรรค 13 ประเด็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ปจัจยัภายใน (7S) 

น้ าหนกั
คะแนน  
คะแนน
เต็ม 1 

ค่าคะแนน 
(Rating) 

คะแนนจรงิ 
(Value) ค่าผลตา่ง 

 จดุแข็ง 
(1-5) 

จดุอ่อน 
(1-5) 

จดุแข็ง จดุอ่อน 

S1 : ด้านโครงสร้าง 0.12 3 2 0.36 0.24 0.12 

S2 : ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน 0.19 4 1 0.76 0.19 0.57 

S3 : ด้านระบบในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงาน 

0.15 3 2 0.45 0.30 0.15 

S4 : ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรม 
ในการบริหารจัดการ 

0.13 2 3 0.26 0.39 (0.13) 

S5 : ด้านบุคลากร/สมาชิก ในหน่วยงาน 0.17 3 2 0.51 0.34 0.17 

S6 : ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
ของหน่วยงาน 

0.14 2 3 0.28 0.42 (0.14) 

S7 : ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิก 
ในหน่วยงาน 

0.1 3 2   0.30    0.20    0.10  

สรุปปัจจัยภายใน   2.92    2.08    

สรปุคา่ผลตา่งปจัจยัภายใน              0.42    
 

สภาพแวดล้อมภายใน รวมทั้งสิ้น  ประเด็น (จุดแข็ง ประเด็น จุดอ่อน ประเด็น) 
1. S1 ด้านโครงสร้าง 

มี 10 ประเด็น เป็นจุดแข็ง 6 ประเด็น จุดอ่อน 4 ประเด็น 

2. S2 ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
มี 14 ประเด็น เป็นจุดแข็ง 8 ประเด็น จุดอ่อน 6 ประเด็น 

3. S3 ด้านระบบในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
มี 9 ประเด็น เป็นจุดแข็ง 5 ประเด็น จุดอ่อน 4 ประเด็น 

4. S4 ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ 
มี 17 ประเด็น เป็นจุดแข็ง 12 ประเด็น จุดอ่อน 5 ประเด็น 

5. S5 ด้านบุคลากร/สมาชิก ในหน่วยงาน 
มี 19 ประเด็น เป็นจุดแข็ง 10 ประเด็น จุดอ่อน 9 ประเด็น 

6. S6 ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน 
มี 7 ประเด็น เป็นจุดแข็ง 4 ประเด็น จุดอ่อน 3 ประเด็น 

7. S7 ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน 
มี 13 ประเด็น เป็นจุดแข็ง 7 ประเด็น จุดอ่อน 6 ประเด็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 จากตารางสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 6 สามารถสรุปความหมายได้ดังนี้ 
 ปัจจัยภายนอกโดยสรุป  เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 (-0.45) ได้แก่ ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (-0.30) ด้านเศรษฐกิจ (-0.20)  
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (-0.15) และส าหรับปัจจัยที่เป็นโอกาส คือ ด้านการเมืองและกฎหมาย (+0.20) 
และด้านเทคโนโลยี (0.00)  
 ปัจจัยภายในโดยสรุป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีจุดแข็ง (+0.42) 
โดยเฉพาะด้านโครงสร้าง (+0.12) ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (+0.57) ด้านระบบในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน (+0.15) ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (+0.17) ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน 
(+0.10) ส าหรับปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่ ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ ( -0.13) และ
ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน (-0.14)  
 เมื่อน าผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในมาก าหนดจุดลงบนแกน OT ตามแผนภูม ิ
จะเห็นว่า จุดตัดอยู่ในสถานภาพ Cash Cows (ไม่เอ้ือแต่แข็ง) เป็นส่วนใหญ่แสดงว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ต าแหน่งไข่แดง อยู่ในหลายต าแหน่ง กล่าวคือ ส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่ง 
วัวแม่ลูกอ่อน (Cash cows) บางส่วนอยู่ในต าแหน่งดาวรุ่ง (Stars) และเครื่องหมายค าถาม (Question 
Marks) หมายถึง หน่วยงานมีสมรรถนะภายในเข้มแข็ง บางส่วนยังอ่อน จะต้องแก้ไขจุดอ่อนภายใน ในขณะที่
สภาพแวดล้อมภายนอกมีอุปสรรคและปัญหา จ าเป็นจะต้องก าหนดกลยุทธ์ปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว เพ่ือสร้าง
โอกาสในการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือจะได้ด าเนินการบริหารจัดการ รวมทั้งหาแนวทางพัฒนา รวมทั้งจัด
กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

ผลการวเิคราะหส์ถานภาพขององค์กรโดยใชเ้ทคนิค SWOT Analysis 
ของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 6 
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ค่าเฉลี่ย จุดแข็ง (S) = +2.92 ค่าเฉลี่ย จุดอ่อน (W) = +2.08 
ค่าเฉลี่ย โอกาส (O) = +2.20 ค่าเฉลี่ย อุปสรรค (T) = -2.65 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นที ่3 

กรอบแนวคิดและนโยบายทีเ่กี่ยวข้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สว่นที ่3 
กรอบแนวคิดและนโยบายทีเ่กี่ยวข้อง 

   

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้น ากรอบแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานดังนี้ 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

  4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
5. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
6. นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
7. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
8. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560 

มาตรา 54   รัฐต้องด าเนินการให้เดากทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัย 
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เกาบค่าใช้จ่าย 
  รัฐต้องด าเนินการให้เดากเลากได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
  รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐาน สากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
  การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้  
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการด าเนินการให้
เดากเลากได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสองหรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม  รัฐต้อง
ด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามความถนัดของตน ให้จัดตั้ง
กองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี
รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่าย
เงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 
 
 
 



๓๔ 
 

ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี(พ.ศ.2561-2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่า เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมี
คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย  

1. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได ้
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

ประเดานยทุธศาสตรช์าติ 
  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย “มีความ
มั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ” และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให้
ประเทศไทยมคีวามมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก
ประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศ
ได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนากลไกที่ส าคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของ
ประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้
เป็นคนดีเก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถ “รู้รับ ปรับใช้” 
เทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่า
เทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการ
สร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในรูปแบบโดยประกอบด้วย “ประชารัฐ” 6 ยุทธศาสตร์ได้แก ่

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง  
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคนเครื่องมือ 
เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 
และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม 
และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทาง
และเป้าหมายทีก่ าหนด 



๓๕ 
 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  (1) ต่อยอดอดีตโดยมองกลับไปที่
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถึชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 
รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) ปรับปัจจุบันเพ่ือปูทางสู่อนาคต 
ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่งและโครงสร้าง
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
อนาคตและ (3) สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บน
พ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกสาทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้
ในคราวเดียวกัน  

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ 
เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความ  
ส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง  ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแขางของชุมชนในการจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้
เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดย
รัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนา  
ทีส่ าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้
พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ 
ส าคัญ เพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดย 

ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือ 
 



๓๖ 
 

ในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเราว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
ความมัธยัสถ์และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ  อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การ
ลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่
เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการ
ยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญคือ 

1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล  มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี  ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่

จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ 
มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่รวมกันอย่างสมานฉันท์ 

2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและมีสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทยพัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดขอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์” ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 

5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว”  

 
 



๓๗ 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทุนมนุษย์ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพวางรากฐาน
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเดากปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทาง
สมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้
เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้และ
ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเราว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่
เข้มแขางทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคมให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้ง
การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย ซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและ
ผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบาย
แรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพ่ิม
ผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุน
ธุรกิจขนาดเลาก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน 
ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็น
ธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันกาต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ า  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเดาน 
ท้าทายที่ต้องเร่ งด า เนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ได้แก่  การสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสุนนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากากรผลิตและการบริโภค 
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็น 
วงกว้างมากขึ้นต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและ
ยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเหานต่างทางความคิดและอุดมการณ์
บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเตรียมการรับมือ
กับภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
ระยะ 20 ปีข้างหน้า  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเราจบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และ
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค 
และท้องถิน่ และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 



๓๘ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ความส าคัญกับการ
ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรการ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนา
สภาพวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย 
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เพ่ือใช้
เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและ
แนวทาการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่
ส าคัญของแผน คือการมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงาน
ท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วนนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปาน
กลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560 -2579 ได้ก าหนด
สาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่าง 

เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

 ยุทธศาสตร ์
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
 เป้าหมาย 
 1. การเข้าถึงโอกาสการศึกษา (Access) 
 2. ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 
 3. คุณภาพการศึกษา (Quality) 
 4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 5. การตอบโจทย์บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
 ผลลัพทส์ดุทา้ย 
  ประเทศไทยก้าวข้าม (Middle Income Trap) 
 สังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 เดากไทย 3Rs 8Cs 

 
 



๓๙ 
 

นโยบายรฐับาล (พลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี) 
 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  
โดยก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีความสอดคล้องกับหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ และหมวด ๖ แนวนโยบาย
แห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 
๒๕๖๑-๒๕๘๐ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
การปฏริปูกระบวนการเรยีนรูแ้ละการพฒันาศกัยภาพของคนไทยทกุชว่งวยั 

1. สง่เสริมการพฒันาเดากปฐมวยั 
1.๑ จัดให้มีระบบพัฒนาเดากแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเดากวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม

ศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเตามตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพ่ือ
ส่งต่อการพัฒนาเดากไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่ค านึงถึงศักยภาพ
ของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพการอบรมเลี้ยงดู 
การส่งเสริมพัฒนาการเดากปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถาน
พัฒนาเดากปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเดาก
ปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

1.๒ สง่เสริมการพฒันาเดากปฐมวยั โดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเดากแต่ละคนให้ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาอย่างเตามตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียน
ปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน 

๒. พฒันาบัณฑิตพนัธุ์ใหม่ 
๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับ

ศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและ
พัฒนาครู ที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้าง
วินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเดากและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเหาน
ให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 

๒.๒ จัดการศกึษาเชงิบรูณาการกับการท างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วนฐานความรู้
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่
สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่
สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้า
สู่ตลาดแรงงาน 

๓. พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ โดยการ
จัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนาก าลังคน 
ที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนาก าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม และ
เตรียมการส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้ง
เร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

 



๔๐ 
 

๔. ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง สนับสนุนให้
ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพ่ือกลับมาเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้
เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับการดึงดูด
นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
รวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ท างานร่วมกัน หรือร่วมกับเครือข่ายอ่ืน ๆ เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ 

๕. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
๕.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ าและความยากจน ยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วย
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้ง
ระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๕.๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศใน
อนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ก าหนดวาระการวิจัย
แห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชน
ในทุ กส าขาการผลิ ตและบริ ก า ร  ส ร้ า งสภาพแวดล้ อมและองค์ ป ระกอบของระบบวิ จั ย แล ะ 
การพัฒนานวัตกรรมให้ เข้มแขาง รวมทั้ งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้  
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

๕.๓ สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการ
สอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสร้าง
ความเข้มแขางของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการท างานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการ
ท างานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่ การเพ่ิมศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

๖. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
๖.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา

ในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อม
ทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบ
ฐานข้อมูล เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 



๔๑ 
 

๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการ
เรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่
สังคมสูงวัย 

๖.๓ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยจัดการศึกษากับ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเดากด้อยโอกาสและกลุ่มเดากนอกระบบการศึกษา 
ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา 
จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเลากเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
การศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเดากที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาที่เหมาะสม 

๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย  โดยก าหนดระบบที่ เ อ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริม
เยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มี
ระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพ
ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน
อนาคต 

๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนในชาติ 
หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปใน
ทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแขางของสถาบันครอบครัวในทุกมิติ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมี
คุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

๗. จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตาม
ความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และ
ชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเกาบหน่วยกิตของ
วิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือท างานไปพร้อมกัน หรือเลือก
เรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้าน
การศึกษาและการด ารงชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 
 

นโยบายของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายปฏริปูการศึกษา 

  นโยบายนายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  18 
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ส าคัญ เพ่ือพัฒนาทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรยุคใหม่  และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
  ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ (3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเดาน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยประเดาน ได้แก่  
  1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์โดย (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (2) การบูรณาการ
เรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การสร้างความ
เข้มแขางในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (5) การสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
ของคนไทยในสังคม และ (7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
  2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (2) ช่วงวัย
เรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (3) ช่วงวัย
แรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศไทย 
  3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียน
ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาโดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) การสร้าง
ความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (7) 
การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
  4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (1) การพัฒนาและส่งเสริม 
พหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้างเส้นทาง
อาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  
และ (3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับต่างประเทศ 

 



๔๓ 
 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน และสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดย
ก าหนดสาระส าคัญดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 
 พันธกิจ 
  ๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
  ๒. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
  ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
  ๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกัน 

ต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
  ๒. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
  ๓. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  ๔. คนไทยได้รับโอกาสให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

 ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก 
  ๑. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
  ๒. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
  ๓. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
  ๔. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
  ๕. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
  ๖. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕-๕๙ ปี  
  ๗. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเราจการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
  ๘. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕-๑๗ ปี  
  ๙. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
  ๑๐. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ 
  ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  ๒. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ 

พัฒนาประเทศ 
  ๔. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา 



๔๔ 
 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560-2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อ
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณพ.ศ.2563  
โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
 สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
  
พันธกิจ 

  1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

  ๓. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
     4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
     5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
     6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
  7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0  
 

เป้าหมาย   
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม   

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเตามตามศักยภาพ 

 3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อม
ก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 



๔๕ 
 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเ พ่ือการบรรลุ เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากรับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 

นโยบาย 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายการด าเนินงาน 5 ด้าน ในการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

 มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
นโยบายที ่1 ดา้นการจดัการศึกษาเพื่อความมัน่คงของมนษุยแ์ละของชาติ 
 เป้าประสงค์  
 1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุมคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  
  4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสและการพัฒนาอย่าง
เตามศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

 
 



๔๖ 
 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสและการพัฒนา
อย่างเตามศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งได้รับการบริการด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่    

6. จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเดาจพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าประสงค์  
 1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2. ผู้เรียนทุกคนมคีวามเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร   
 3. ผู้เรียนไดร้ับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 ตัวชี้วัด 
 1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

 2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 
นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 เป้าประสงค ์  
 1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการ
พัฒนาของประเทศ 
 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็น
พหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 
 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 
 



๔๗ 
 

 4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเตามตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ  
 5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้  
 7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 ตัวชี้วัด  
 1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)   
 2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 
(NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
 4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนททางการเงินที่เหมาะสมและน าปไปฏิบัติได้ 
 5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
 6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
 

นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 เป้าประสงค์   
 1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 
 2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ 
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 
 4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเทาจจริง 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
 5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายและงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพของประชาชน 



๔๘ 
 

 ตัวชี้วัด  
 1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
ข้อเทาจจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถานศึกษา 
และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ  
 3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  
 4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน   
  5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภทขนาดและพ้ืนที่  
 6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
 8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

นโยบายที ่5  ดา้นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม 
 เป้าประสงค์   
 1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเกาบข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง ฉลาก 
สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 4.0  
 3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค  
สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโรงเรียน ทุกโรงเรียน
ในสังกัด มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบท 
ที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
 6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริมความรู้
และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน 
 8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 6,000 โรงเรียน  
 9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการน านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

 ตัวชี้วัด 
 1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
 2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และ 
มีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  
 3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการ
ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
 5. นักเรียน สถานศึกษามีการเกาบข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less 
 6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการสร้าง
ส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดบ้อมได้  
 7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 
 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน  
 

นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์   
 1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้าน
การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
 2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส่ ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล 
 4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพ่ื อเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  
 5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 ตัวชี้วัด 
 1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
 2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงาน
ที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น 
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 
 3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 
 4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
 6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
 7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์
เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
 8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล  (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
 9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นที ่4 

ทิศทางการพฒันาการศกึษาพ.ศ.2563-2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม ่เขต 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สว่นที ่4 

ทิศทางการพฒันาการศกึษาพ.ศ.2563-2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม ่เขต 6 
   

จากสภาพการจัดการศึกษาปัจจุบันของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต 6 และการประเมินสถานภาพองค์กร จึงก าหนดทิศทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาในช่วงปีพ.ศ.2563-2565 ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มุ่งพัฒนาคุณภาพและสร้าง
โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่สากลบนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

 

พันธกิจ (Mission) 

๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐาน 

   การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งสู่สากลบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

๒. ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง 
 และเท่าเทียม 

๓. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๔. บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ เป็นส านักงานท่ีทันสมัย 

 

เป้าประสงค์ (Goal) 

๑. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน  
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง  

และเท่าเทียม  
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นส านักงานท่ีทันสมัย 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 
 

นโยบายการพัฒนา   
การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565 มุ่งเน้น

กระบวนการพัฒนาการศึกษาโดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาทั้งระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา ทั้งนี้ได้
ก าหนดประเด็นของการพัฒนาไว้ ๓ ส่วน ประกอบด้วย 

๑. นโยบาย 

เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -

2565 ให้บรรลุเป้าหมายโดยน านโยบายการพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาปรับ ดังนี้ 
นโยบายที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้ 

 อย่างปกติสุข 

นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

 มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

  ๒. จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ก าหนดไว้เพ่ือเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาโดยมุ่งเน้นการประเมินตามที่ก าหนด และที่
สอดคล้องกับจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของตน ก าหนดเป็นนโยบายใน
การให้การสนับสนุนในกรณีที่ภารกิจมีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกันในทุกระดับ 

  ๓. จุดเน้นพิเศษเพื่อการบริหารคุณภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ 

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของกลุ่มเป้าหมายในการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพิเศษ 
ดังนี้  

๑. เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกคน 

๒. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
๓. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือเตรียมรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ของสถานศึกษา 
๔. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ 

๕. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและผู้เรียน ตามบริบทและความเหมาะสม 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต 6 จัดระบบการบริหารสถานศึกษาในสังกัดโดยใช้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน (Area 

Based) โดยให้แต่ละกลุ่มเครือข่ายมีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม และ
ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ท าหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายของต้นสังกัด
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในกลุ่มเครือข่ายแต่ละกลุ่ม จะมีประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ประสานเชื่อมโยง ก ากับ ติดตามในการน าแนวทางการบริหารจัดการศึกษาจาก



๕๔ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สู่สถานศึกษาภายในกลุ่มเครือข่าย  โดยมีการจัดประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพ่ือก ากับติดตามอย่างน้อยเดือนละ ๑  ครั้ง ดังแผนผังการบริหารต่อไปนี้ 

 

การบรหิารจดัการโดยใช้กลุม่เครอืขา่ยพฒันาคุณภาพการศกึษาเปน็ฐาน  
 

                         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

 
 

       กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                  12 กลุ่มเครือข่ายฯ 

 

   สถานศึกษา  
      88 โรงเรียน 12 สาขา 

 

แผนผังการบริหารสถานศึกษาในสังกัด 

โดยใช้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน (Area Based) 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารราชการน าไปสู่ความเป็นเลิศของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ตามแนวทางการบริหารคุณภาพ 4 คืน 4 ให้ ดังนี้   

1.1 คืนบุคลากร ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ให้บุคลากรในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาได้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอย่างเต็มท่ี เต็มเวลา เต็มศักยภาพ 

1.2 คืนผู้บริหารสถานศกึษา ให้สถานศึกษา หมายถึง ให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาอย่างจริงจัง เต็มเวลา เต็มศักยภาพ 

1.3 คืนครู ให้นักเรียน หมายถึง ให้ครูปฏิบัติหน้าที่ในห้องเรียนเป็นหลัก และออกแบบ
การเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และ 

ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560 โดยให้ลดกิจกรรมอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.4 คืนศึกษานิเทศก์ ให้ครู หมายถึง ให้ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ก ากับ ติดตาม และให้
ค าปรึกษาแก่ครูถึงห้องเรียนอย่างทั่วถึง 

2. สร้างแรงบันดาลใจ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้กับบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา ด้วยการจัดระเบียบการท างานเพ่ือให้บริการแก่ สถานศึกษาในสังกัด อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมจัด
บรรยากาศการท างานให้เอ้ือต่อการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. ประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการ 
ประชุมสัญจรและการมอบนโยบาย   

4. น าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามา 

วิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

  5. การพัฒนานวัตกรรมการสอนข้ามโรงเรียนด้วยระบบ เครือข่าย Conference เพ่ือแก้ปัญหา
ครูไม่ครบชั้น และสอนไม่ตรงวิชาเอก ระหว่างโรงเรียนต้นทาง โรงเรียนสาขา และโรงเรียนขนาดเล็ก  การจัดการเรียนการสอน



๕๕ 
 

ข้ามโรงเรียนโดยใช้ระบบการถ่ายทอดสดไปยังอีกโรงเรียนหนึ่ง ในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลน 

โรงเรียนที่ไม่มีครูจบวิชาเอกนั้นๆ โดยเฉพาะการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) น าไปใช้ในโรงเรียนที่มีโรงเรียนสาขา โรงเรียน ที่มีครูไม่ครบชั้น โรงเรียนขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถ
สอนในรายวิชานั้นได้ จึงใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนต้นทาง  
ถ่ายทอดสดไปยังโรงเรียนสาขา/โรงเรียนขนาดเล็ก และท าการถ่ายทอดสดผ่าน You tube จึงท าให้นักเรียน
สามารถเรียนย้อนหลังได้ในกรณีรับสัญญาณถ่ายทอดสดไม่ทันโรงเรียนต้นทาง ได้มีการประชุมชี้แจง ผู้บริหาร
โรงเรียน คณะครูที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ วางแผนการเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสด ครู
เตรียมการสอน ก าหนดตารางสอนให้ตรงกันทั้งโรงเรียนต้นทาง โรงเรียนสาขาและโรงเรียนขนาดเล็ก จึงท าให้
โรงเรียน เกิดความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยตนเอง เกิดการบริหารและจัดการศึกษาร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน และขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนอื่นได้ 

ได้มอบหมายให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในการก ากับ 
ดูแล ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ครบทั้ง 12 เครือข่าย 

โดยรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ทุกกลุ่มเครือข่าย มีการก าหนดปฏิทินการนิเทศตามภาระงาน และตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 – 2 ครั้งต่อห้องเรียนครบทุกโรงเรียน จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ิมขึ้น 
นอกจากนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการ
ผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่หลากหลายทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับ การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
และความแตกต่างของผู้เรียน  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นที ่5 

กลยทุธ์การพฒันาคณุภาพการศกึษา 

ของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 6  
ปีงบประมาณพ.ศ.2563-2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สว่นที ่5 
กลยทุธ์การพฒันาคณุภาพการศกึษา 

ของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 6  
ปีงบประมาณพ.ศ.2563-2565 

 
จากสภาพการจัดการศึกษาปัจจุบันของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  

เขต 6 และการประเมินสถานภาพองค์กร จึงก าหนดทิศทางการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาในช่วงปีงบประมาณพ.ศ.2563-2565 ดังนี้ 
นโยบายการพัฒนา   

การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 มุ่งเน้น 
กระบวนการพัฒนาการศึกษาโดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาทั้งระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็ น
ส าคัญ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา ทั้งนี้ได้
ก าหนดประเด็นของการพัฒนาไว้ ๓ ส่วน ประกอบด้วย 
  ๑. นโยบาย 

เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -

2565 ให้บรรลุเป้าหมายโดยน านโยบายการพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาปรับ ดังนี้ 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้ 

อย่างปกติสุข 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  

และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

นโยบายที ่1  จดัการศกึษาเพือ่ความมัน่คง 

เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ข้อมลูปฐีาน 
ค่าเปา้หมาย 

2563 2564 2565 
1. พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
เน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นพลเมือง
ดีของชาติ  และพลเมืองโลกที่ดี  มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตาม
ความต้องการได ้

1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

70 80 90 100 

2. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

80 85 90 100 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการมีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 

80 85 90 100 

4. ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ 
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  

80 85 90 100 

2. พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา
ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 

5. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยให้
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

70 80 90 100 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบท 
ของพ้ืนที่  

6. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 

70 80 90 100 

4. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ และการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม ส าหรับการพัฒนา
ศักยภาพสูงสุด ผู้เรียน กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มที่ด้อย
โอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร  

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการ
เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลที่เหมาะสม
กับผู้เรียน  

70 80 90 100 

 
 
 
 



๕๙ 
 

(ต่อ) 

เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ข้อมลูปฐีาน 
ค่าเปา้หมาย 

2563 2564 2565 
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ใน
การพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

8. ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

70 80 90 100 

6. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและป้องกันตัวเองได้ 
จากภัยคุกคาม เช่น อาชญากรรมและความรุนแรงใน
รูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัย
จากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ  

9. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือให้ผู้เรียนป้องกันตนเองจากภัย
คุกคาม 

70 80 90 100 

7. บูรณาการการแก้ไขปัญหาและป้องกันจากภัย
คุกคามกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

10. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบูรณาการการแก้ไข
ปัญหาและห้องกันภัยคุกคามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

70 80 90 100 

8. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีทัศนคติท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ
และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

11. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

80 85 90 100 

12. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทัศนคติที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

85 90 95 100 

13. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

85 90 95 100 

 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

(ต่อ) 

 เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ข้อมลูปฐีาน 
ค่าเปา้หมาย 

2563 2564 2565 
9. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีทัศนคติที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ
และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

14. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดีมี
คุณธรรม จริยธรรม 

85 90 95 100 

10. ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านหลักสูตรกระบวนการการ
จัดการเรียนรู้  กิจกรรมทางการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ตนเองและสิ่งแวดล้อมฯ 

15. ร้อยละของสถานศึกษาน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผ่านหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม 

70 80 90 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

นโยบายที ่2  จดัการศกึษาเพือ่พัฒนาผูเ้รยีนใหส้ามารถด ารงชวีติในสงัคมได้อยา่งปกตสิขุ 

เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ข้อมลูปฐีาน 
ค่าเปา้หมาย 

2563 2564 2565 
1. ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(Ordinary National Education Test = O-NET) 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) เพ่ิมข้ึน 

65 70 75 80 

2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมสูงขึ้น 

65 70 75 80 

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 

65 70 75 80 

4. พัฒนาสมรรถนะและทักษะตามกรอบโครงสร้าง
การประเมิน PISA 2018 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีการพัฒนาสมรรถนะและทักษะตาม
กรอบโครงสร้างการประเมิน PISA สูงขึ้น 

65 70 75 80 

5. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด
ชีวิต แหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพ่ือเอ้ือต่อ
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ และมีนิสัยรักการ
อ่านเพิ่มขึ้น  

65 70 75 80 

6. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาห้องสมุดชีวิต แหล่ง
การเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น 

65 70 75 80 

6. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้
เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 น าไปสู่การจัด
การศึกษาเพ่ือการมีงานท า 

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษ 
ที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 

65 70 75 80 

7. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด 

8. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตาม
ความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด 

65 70 75 80 

 
 
 
 
 

 



๖๒ 
 

(ต่อ) 

เป้าประสงค์เชงิกลยทุธ ์ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ข้อมลูปฐีาน 
ค่าเปา้หมาย 

2563 2564 2565 
8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ เหมาะสมกับ
บริบทเชิงพ้ืนที่ 

9. ร้อยละของผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ เหมาะสมกับบริบทเชิงพ้ืนที่ 

70 80 90 100 

9. พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อที่จะเข้ารับการ
พัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 

10. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา
ร่างกายให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

70 80 90 100 

10. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัด 
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
ของเด็กปฐมวัย 

11. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและ
นอกห้องเรียน ให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

70 80 90 100 

11. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ 
ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย 

12. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยใน
รูปแบบที่หลากหลาย 

70 80 90 100 

12. ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตาม
หลักจิตวิทยาพัฒนาการ 

13. ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่
ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 

70 80 90 100 

13. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย 

14. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับประทานอาหารตามหลัก
โภชนาการและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 

70 80 90 100 

 
 
 
 

 
 



๖๓ 
 

(ต่อ) 

เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ข้อมลูปฐีาน 
ค่าเปา้หมาย 

2563 2564 2565 
14. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

15. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

80 85 90 100 

15. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

16. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

80 85 90 100 

16. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดสิ่งแวดล้อม 
สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental 
Education Sustainable Development : EESD) 

17. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจให้สอดคล้องมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable 
Development : EESD) 

80 85 90 100 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

นโยบายที ่3  พฒันาผูบ้รหิาร ครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ข้อมลูปฐีาน 
ค่าเปา้หมาย 

2563 2564 2565 
1. พัฒนาผู้บริหารให้มีมุมองและมีการแสดงออกของ
ภาวะผู้น า มีสมรรถนะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ
มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละของผู้บริหารที่มีการแสดงออกของภาวะผู้น ามี
สมรรถนะของผู้น าการเปลี่ยนแปลงและมีการบริหารจัดการ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

70 80 90 100 

2. ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความเข้าใจนโยบายและ
สามารถน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมายได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องบริบทของพ้ืนที่ 

2. ร้อยละของผู้บริหารที่มีความสามารถน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที ่

70 80 90 100 

3. พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็ก
ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ี 2 

3. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับ
เด็กท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ี 2 

70 80 90 100 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม 

4. ร้อยละของครูที่ ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม 

70 80 90 100 

5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ TEPE Online  

5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการ
พัฒนาผ่านระบบ TEPE Online 

80 85 90 100 

6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) 

6. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC)  

70 80 90 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

นโยบายที ่4  สรา้งโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศกึษาทีม่ีคุณภาพ มมีาตรฐาน และลดความเหลือ่มล้ าทางการศกึษา 

เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ข้อมลูปฐีาน 
ค่าเปา้หมาย 

2563 2564 2565 
1. สถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วาง
แผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบท
ของพ้ืนที่ 

1.  ร้ อยละของสถานศึกษาที่ ร่ วมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวาง
แผนการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที ่

70 80 90 100 

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance Learning Information 
Technology : DLIT) 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology : DLIT) 

70 80 90 100 

3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

70 80 90 100 

4. พัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

70 80 90 100 

5. สร้างโอกาสส าหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา
ทุกประเภทและช่วยเหลือเด็กยากจน โดยระดมสรรพ
ก าลังจากทุกภาคส่วน 

5. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาทุกประเภท 
ที่ได้รับการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน 

70 80 90 100 

6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 6. ร้อยละของสถานศึกษาที่ ได้รับการส่ง เสริมการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 

70 80 90 100 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

นโยบายที ่5 จดัการศกึษาเพือ่พัฒนาคุณภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ข้อมลูปฐีาน 
ค่าเปา้หมาย 

2563 2564 2565 
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ 
การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  

1. ร้อยละของสถานศึกษา มีนโยบายและจัดกิจกรรมให้
ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน  

80 85 90 100 

2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบ
สารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่องฉลากสีเขียว
เพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯ ลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
ทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 4.0  

2. ร้อยละของสถานศึกษาสามารถน าสื่อนวัตกรรมและ
ด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการสร้างส านึกด้านการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  

70 80 90 100 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการ
จัดท านโยบายจัดซื้อจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มี
การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้ส านักงานสีเขียว
ต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

70 80 90 100 

4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่อง
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค สู่การลด
ปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน คาร์บอนต่ าสู่ชุมชน
คาร์บอนต่ า 

4. ร้อยละของนักเรียน สถานศึกษามีการเก็ บข้อมูล
เปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ในการ
ด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และ
ข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less 

70 80 90 100 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียน
ในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่ วยงาน
ต้นแบบส านักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือให้มี
บริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน 

5. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน  
มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงาน 
สีเขียว (Green Office) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือ
หรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

70 80 90 100 

 
 
 



๖๗ 
 

(ต่อ) 

เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ข้อมลูปฐีาน 
ค่าเปา้หมาย 

2563 2564 2565 
6. สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้าง
จิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     

7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพ่ือลด
ปริมาณขยะ 

6. ร้อยละของสถานศึกษาน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูป
ผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัด
แยกขยะในชุมชน เพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและ
ชุมชน  

70 80 90 100 

8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มา
ประยุกต์ใช้ ในการผลิตและบริโภคที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

นโยบายที ่6 เพิม่ประสิทธภิาพการบรหิารจัดการ 

เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ข้อมลูปฐีาน 
ค่าเปา้หมาย 

2563 2564 2565 
1. พัฒนาระบบการวางแผนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดให้มีประสิทธิภาพทั้งในระบบ
สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาระบบการ
วางแผน การน าแผนสู่การปฏิบัติ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ให้มี
ประสิทธิภาพ 

80 85 90 100 

2. สร้ าง เครือข่ ายการมีส่ วนร่ วมในการพัฒนา
การศึกษา 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการสร้างเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

80 85 90 100 

3. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่ให้มีคุณภาพตามาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

3 .  ส า นั ก ง าน เ ขต พ้ืนที่ ก า ร ศึ กษ า ได้ รั บ ก า ร พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการประเมินส่วนราชการ
ตามม.44 

80 85 90 100 

 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

80 85 90 100 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นที ่6 

โครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

สว่นที ่6 
โครงการ กจิกรรม งบประมาณ 

 
นโยบายที ่1  จดัการศกึษาเพือ่ความมัน่คง 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
 1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 2. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 

ของคนไทย 12 ประการ 
 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง  

เป็นพลเมืองดีของชาติ 
4. ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 5. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 

 6. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน 
และบริบทของพ้ืนที่ 

 7. ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดผล 
ประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

 8. ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ที่สอดคล้องและเหมาะสม 
กับสังคมพหุวัฒนธรรม 

 9. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ผู้เรียนป้องกัน 
ตนเองจากภัยคุกคาม 

 10. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบูรณาการการแก้ไขปัญหาและห้องกันภัยคุกคามร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 11. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองใน 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 12. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทัศนคติที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดีมีคุณธรรม  
จริยธรรม 

 13. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองใน 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 14. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ 
พลเมืองโลกท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 15. ร้อยละของสถานศึกษาน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านหลักสูตรกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ กิจกรรมทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณ หนว่ยรบัผิดชอบ ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 

นิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

350,000 500,000 800,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 



๗๑ 

 

นโยบายที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข  
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
 1. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึน 
  2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมสูงขึ้น 
 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น 
 4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีการพัฒนาสมรรถนะและทักษะตามกรอบโครงสร้างการประเมิน PISA สูงขึ้น 
 5. ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ และมีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมข้ึน 
 6. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาห้องสมุดชีวิต แหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย 

7. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 

 8. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด 
 9. ร้อยละของผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ เหมาะสม 

กับบริบทเชิงพื้นที ่
 10. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาร่างกายให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์  

สังคม สติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
 11. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน ให้เอ้ือต่อการพัฒนาการ 

เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
 12. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย 
 13. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการ 

เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
 14. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ 

กรมอนามัย 
 15. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 16. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
 17. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development : EESD) 
 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณ หนว่ยรบัผิดชอบ ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 

การแข่งขันทักษะวิชาการ  
ปีการศึกษา ๒๕๖2-2563 
 

250,000 350,000 450,000 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

นิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
 

350,000 500,000 800,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

 



๗๒ 

 

นโยบายที ่3  พฒันาผูบ้รหิาร ครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
 1. ร้อยละของผู้บริหารที่มีการแสดงออกของภาวะผู้น ามีสมรรถนะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

และมีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 2. ร้อยละของผู้บริหารที่มีความสามารถน านโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม  

สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 3. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 
 4. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม 

จริยธรรม 
 5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาผ่านระบบ TEPE Online 
 6. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  

Learning Community : PLC) 
 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณ หนว่ยรบัผิดชอบ ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 

การแข่งขันทักษะวิชาการ  
ปีการศึกษา ๒๕๖2-2563 
 

250,000 350,000 450,000 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

การจัดงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖3   
 

60,000 60,000 60,000 สมาคมครู 

นิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
 

350,000 500,000 800,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

พัฒนาส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานบุคคล 
 

300,000 400,000 500,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า  
ทางการศึกษา 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องวางแผนการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
 2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(Distance Learning Information Technology : DLIT) 
 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

ผ่านดาวเทียม 
 4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาทุกประเภทที่ได้รับการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน 
6. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณ หนว่ยรบัผิดชอบ ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 

การแข่งขันทักษะวิชาการ  
ปีการศึกษา ๒๕๖2-2563 
 

250,000 350,000 450,000 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

 
นโยบายที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
 1. ร้อยละของสถานศึกษา มีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึก 

ด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน 
 2. ร้อยละของสถานศึกษาสามารถน าสื่อนวัตกรรมและด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการสร้างส านึก 

ด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
 3. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้ 

ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ของนักเรียนและชุมชน 

 4. ร้อยละของนักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์  
ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint  
ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less 

 5. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบ 
ส านักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของ 
นักเรียนและชุมชน 

6. ร้อยละของสถานศึกษาน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและ 
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน เพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

 
 
 



๗๔ 

 

นโยบายที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนสู่การปฏิบัติ การติดตาม  

ตรวจสอบ และประเมินผล ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการประเมินส่วนราชการตามม.44 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณ หนว่ยรบัผิดชอบ ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

50,000 80,000 100,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

การประชุมผู้บริหารการศึกษา  
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

100,000 200,000 300,000 กลุ่มอ านวยการ 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

20,000 50,000 80,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กิจกรรมวันส าคัญ 
 

80,000 120,000 150,000 กลุ่มอ านวยการ 

การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

30,000 60,000 100,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

การติดตามกลยุทธ์ของสพฐ. 
 

20,000 40,000 60,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
และมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

10,000 30,000 70,000 กลุ่มอ านวยการ 

รายงานการด าเนินงานประจ าปี  
งบประมาณ ๒๕๖2 

50,000 60,000 70,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานขององค์การ 

50,000 80,000 100,000 กลุ่มอ านวยการ 

ฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

200,000 300,000 400,000 กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

การจัดท าข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6  (BIG DATA) 

100,000 200,000 300,000 กลุ่มนโยบายและแผน 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นที ่7 

การน ากลยทุธส์ู่การปฏบิัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สว่นที ่7 
การน ากลยทุธส์ู่การปฏบิัต ิ

 
แนวทางการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
  การน านโยบายสู่การปฏิบัติก าหนดเป็นแนวทางไว้  ดังนี้ 

๑. สื่อสารทิศทางขององค์กรให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกัน ก าหนดมาตรการ 
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ก าหนดกลไกประสานการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ร่วมกับโรงเรียนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
โดยใช้กระบวนการติดตามประเมินผล เพ่ือสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์และขจัดความซ้ าซ้อนในการ
ด าเนินงาน 

๓. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างานและมอบหมายให้กลุ่มที่รับผิดชอบด้านการบริหารแผน 
ด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสาระส าคัญ และประสานให้มีการน าสู่การปฏิบัติในโรงเรียน 
และเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ อย่างมีโอกาสบรรลุผลส าเร็จสูงสุด 

๔. ปรับเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้อง 
และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

๕. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน เป้าหมายการด าเนินงานตามนโยบาย ก าหนด 
แผนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  

๖. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานหลังจากน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติแล้วพบ 
ปัญหาอุปสรรค ให้น ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา  เช่น  เมื่อพบว่ามีความไม่ชัดเจนหรือ
ซ้ าซ้อนให้ปรับปรุงและแก้ไขให้เป็นที่เข้าใจของผู้ปฏิบัติและผู้ เกี่ยวข้องรวมทั้งพิจารณาลดขั้นตอนของ
กระบวนการท างานให้รวดเร็วขึ้น 

7. พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ด้วยการส่งเสริมการจัดท าฐานข้อมูล 
ที่จ าเป็นต้องใช้ในกระบวนการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลทั้งระบบ  โดยส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาระบบโครงข่ายข้อมูลข่าวสาร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการ
เชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลกับจังหวัดและองค์กรเครือข่ายอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ และเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใน
เรื่องการติดตามและประเมินผลให้แก่บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน 
 
การติดตามและประเมินผล 

กระบวนการประเมินผลความส าเร็จของแผน  ด าเนินการดังนี้ 
  ๑. การประเมินผลขั้นเตรียมความพร้อม ได้แก่  การประเมินผลความเข้าใจวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายและสาระของผู้เกี่ยวข้อง การประเมินความพร้อมและความสามารถของโรงเรียน 
  ๒. ประเมินกระบวนการปฏิบัติ ได้แก่ การประเมินกระบวนการด าเนินการของกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
และโรงเรียน เช่น กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  และประเมิน 
ทุกส่วนในกระบวนการปฏิบัติ  โดยมุ่งน าผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
  ๓. ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลประโยชน์ที่ส่งผลไปยังกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ว่าผลการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ 
 
 



๗๗ 
 

  ๔. ใช้เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดในแต่ละยุทธศาสตร์เป็นเกณฑ์ในการประเมินความส าเร็จ
ของแผน  วิธีการประเมิน ได้แก่  การนิเทศ ติดตาม  การสังเกต การสัมภาษณ์ และการวิจัย โดยใช้แบบติดตาม
ประเมินผล  แบบส ารวจ  แบบทดสอบ  แบบวัดความพึงพอใจ และแบบสัมภาษณ์  หรือการศึกษารายกรณี  
เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลตามความเหมาะสมกับประเด็นการประเมินมอบหมายให้กลุ่มงานที่
รับผิดชอบภารกิจตามยุทธศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการออกแบบเครื่องมื อการติดตามประเมินผล   
มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา หรือผู้ตรวจราชการประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็น
ผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผล และให้ผู้รับผิดชอบจากกลุ่มงานต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลด้วย  โดยให้มีการประเมินผลความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ทั้งผู้เรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง  ประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 
การบริหารงบประมาณและทรัพยากร 

   ๑. แหล่งงบประมาณและทรัพยากร 
เนื่องจากงบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรในรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวเป็น

วงเงินที่ค่อนข้างจ ากัด  ดังนั้น จึงต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณและระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนใน
จังหวัดเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้ 

๑.๑ จังหวัด งบประมาณเพ่ือการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 
๑.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณท่ีนอกเหนือจากอาหารเสริม (นม) และ 

อาหารกลางวัน 
๑.๓ งบประมาณจากหน่วยงานภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง  เช่น ศูนย์ป้องกันและแก้ปัญหา 

ยาเสพติดจังหวัด กาชาดจังหวัด ส านักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด 
๑.๔  งบประมาณจากสถานประกอบการ  เช่น ร้านค้า สหกรณ์โคนม  โรงงานน้ าตาล   
1.5 สถาบันและมูลนิธิ เช่น  วัด  มูลนิธิเพ่ือการช่วยเหลือเด็กและคนชรา  
1.6 ภาคเอกชน 

   ๒. แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาต้องใช้จ่ายงบประมาณ

และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ตรงตามวัตถุประสงค์ของรายการ ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณและใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยยึดหลักการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance – based Budgeting)  
  
ข้อเสนอแนะ 
  จากการด าเนินงานก าหนดกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 6 ครั้งนี้  มีข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

   ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในกฎหมาย  ระเบียบ  ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้
สามารถวางแผนและบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

   ๒. สถานศึกษาควรบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และระดมทรัพยากรจากองค์กรเครือข่าย 
ทุกภาคส่วนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างสูงสุด 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 

ที่  220/๒๕62 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ ๔ ปี  
ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 

........................................................ 
  ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6 จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 4 ปี ปีงบประมำณพ.ศ.2563-2566 เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด 

ดังนั้น  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระยะ 
4 ปี ปีงบประมำณพ.ศ.2563-2566 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 
ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เสนอแนะ และก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน                       
    กำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ให้สอดคล้องกับนโยบำย                  

    ด้ำนกำรศึกษำของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จังหวัดเชียงใหม่     
    และสภำพควำมต้องกำรจ ำเป็นของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด และอ ำนวยกำรให้กำรจัดท ำแผน               
    ประสบควำมส ำเร็จด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๑) นำยสมพงศ ์ 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) นำงสำวเรณู อุตรชัย นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
7) นำงสมพร รุจิเลิศ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร 
8) นำงสำวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร   

๒. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ ๔ ปี ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6  
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ มีหน้ำที่วิเครำะห์สถำนภำพขององค์กร                

    โดยพิจำรณำจำกข้อมูลพื้นฐำน และรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำทั้งภำยใน 

และภำยนอกหน่วยงำน ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ตลอดจนกำรก ำหนดนโยบำย ตัวชี้วัด  
โครงกำร/กิจกรรม และแนวทำงกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ พร้อมทั้งจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ/ 
 



๘๑ 
 

แผนกลยุทธ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6  

ประกอบด้วย 

๑) นำยสมพงศ ์ พรมจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยพิทูรย์ ปัญญำศร ี รองผู้อ ำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ รองประธำนกรรมกำร 
3) นำยนพรัตน์ บุญเกิด ผู้แทนก.ต.ป.น. กรรมกำร 
4) นำยสำมำรถ อินตำมูล ผู้แทนก.ต.ป.น. กรรมกำร 
5) นำยก ำพล ค ำแปง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำกทำงท่ำลี่ กรรมกำร 
6) นำยจรัญ แสงบุญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนพร้ำวหนุ่ม กรรมกำร 
7) นำยยุทธนำ ค ำวัง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำมัคคีสันม่วง กรรมกำร 
8) นำยชัชวำล วิเศษคุณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอินทนนท์วิทยำ กรรมกำร 
9) นำงสำวศิริพัฒน์ ชมพูรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย กรรมกำร 
10) นำงพัชรินทร์ วงค์ติ๊บ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนใหม่สำรภี กรรมกำร 
11) นำยชลวิทย์ ชื่นใจ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่หอย กรรมกำร 
12) นำยวัฒนำ โรจน์เจริญชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนขุนแม่รวม กรรมกำร 
13) นำยสงบ เจริญสุข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนป่ำกล้วยพัฒนำ กรรมกำร 
14) นำงวรวีร์ ดวงเด่น ผู้แทนครูกลุ่มสำระภำษำไทย 

โรงเรียนบ้ำนขุนกลำง 
กรรมกำร 

15) นำงสำยสุนีย์ รำชแสนศรี ผู้แทนครูกลุ่มสำระภำษำไทย 

โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย 

กรรมกำร 

16) นำงสำวณัฐติญำ นันตะละ ผู้แทนครูกลุ่มสำระภำษำไทย 

โรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว 

กรรมกำร 

17) นำยครองศักดิ์ เบิกบำน ผู้แทนครูกลุ่มสำระคณิตศำสตร์ 
โรงเรียนบ้ำนสบวำก 

กรรมกำร 

18) นำงสุมำลี วรรณวิจิตร ผู้แทนครูกลุ่มสำระคณิตศำสตร์ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 79 (หนองอำบช้ำง) 

กรรมกำร 

19) นำงนิตยำ อำจใจ ผู้แทนครูกลุ่มสำระคณิตศำสตร์ 
โรงเรียนองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 13 

กรรมกำร 

20) นำงมัตติกำ ติดนนท์ ผู้แทนครูกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ 
โรงเรียนบ้ำนกองแขก 

กรรมกำร 

21) นำงจุฬำรัตน์ เพ็ชรจินดำ ผู้แทนครูกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ 
โรงเรียนบ้ำนขุนแตะ 

กรรมกำร 

22) นำงอภิญญำ ฝั้นเฟือนหำ ผู้แทนครูกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ 
โรงเรียนนิยมไพรผำหมอนอินทนนท์ 

กรรมกำร 

23) นำงอรพิน กันทะใจ ผู้แทนครูกลุ่มสำระสังคม 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 79 (หนองอำบช้ำง) 
กรรมกำร 

     /ตัวชี้วัดที่ 82... 



๘๒ 
 

24) นำงสำวศิริลักษณ์ ผ่องพันธ์ ผู้แทนครูกลุ่มสำระสังคม 

โรงเรียนบ้ำนปำงเกี๊ยะ 

กรรมกำร 

25) นำยสุกิจ ใจเรือน ผู้แทนครูกลุ่มสำระภำษำอังกฤษ 

โรงเรียนบ้ำนปำกทำงท่ำลี่ 
กรรมกำร 

26) นำงสำวฐำนิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
27) นำงสำวเกษแก้ว ปวนแดง ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
28) นำงอัมพร ศักดิ์เพ็ญศร ี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
29) นำงสำวเรณู อุตรชัย นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
30) นำงสมพร รุจิเลิศ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร 
31) นำงจรรยำ มีสิมมำ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
32) นำงเตือนใจ ณ รังษ ี ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
33) นำงพรรณี กันใหม ่ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
34) นำงสำวชนกำนต์ ทิพย์อุ่น ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
35) นำงวลัยลักษณ์ แก้วมณี ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
36) นำงสำวธนพร มำใหม ่ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
37) นำงหนึ่งฤทัย ชัยดำรำ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
38) นำงทองสุข ปิยะวงษ ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
39) นำงสำวดำกำนดำ วงศ์พิพัฒน์ทวีป นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร 
40) นำงสำวชนิดำ ค ำภิโล นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร กรรมกำร 
41) นำยชำญชัย แสงกร นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร กรรมกำร 
42) นำงสำวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร   
43) นำงสำวสิริลักษณ์ ศรีมณี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและ

ผู้ช่วยเลขำนุกำร   
44) นำยเกรียงไกร ปุกไชยโย เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน กรรมกำรและ

ผู้ช่วยเลขำนุกำร   
45) นำยกิตติวัฒน์ ใจยำ ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำรและ

ผู้ช่วยเลขำนุกำร   
46) นำงสำวธัญญำ อุดดง ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำรและ

ผู้ช่วยเลขำนุกำร   
3. คณะกรรมกำรจดัท ำแผนพัฒนำกำรศกึษำ/แผนกลยุทธป์ีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6  มีหน้ำที ่

จัดเตรียมข้อมูลสำรสนเทศ ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง เพ่ือประมวลสำระส ำคัญประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ระยะ ๔ ปี ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6 ด ำเนินกำรสรุปผลกำรวิเครำะห์ภำรกิจ 

หรือพันธกิจ วิเครำะห์สภำพแวดล้อม  ในอนำคต และกำรวิเครำะห์องค์กร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำร 

จัดท ำแผนฯ ตลอดจนรับรำยงำนตัว กำรประสำนงำน จัดเตรียม/จัดท ำเอกสำรต่ำง ๆ พร้อมทั้งอ ำนวย 

ควำมสะดวก ในกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ  
ประกอบด้วย 



๘๓ 
 

 

1) นำยพิทูรย์ ปัญญำศร ี รองผู้อ ำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ ประธำนกรรมกำร 
2) นำงสำวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
3) นำยเกรียงไกร ปุกไชยโย เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน กรรมกำร 
4) นำยกิตติวัฒน์ ใจยำ ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
5) นำงสำวธัญญำ อุดดง ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
6) นำงสำวสิริลักษณ์ ศรีมณี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร   

 ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุขุม รอบคอบ โดยยึดข้อกฎหมำยและ
แนวนโยบำยของรำชกำรเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร เพ่ือให้แผนพัฒนำกำรศึกษำ/แผนกลยุทธ์
ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ เกิด
ควำมส ำเร็จ สำมำรถใช้เป็นทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนและสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  31  กรกฎำคม พ.ศ.๒๕62   
 

 

 

(นำยสมพงศ์  พรมจันทร์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๔ 
 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 

ที่  238/๒๕62 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ ๔ ปี  
ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ (เพ่ิมเติม) 

........................................................ 
  ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6 จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 4 ปี ปีงบประมำณพ.ศ.2563-2566 เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด 

ดังนั้น  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระยะ 
4 ปี ปีงบประมำณพ.ศ.2563-2566 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ ๔ ปี ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6  

ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ มีหน้ำที่วิเครำะห์สถำนภำพขององค์กร                
    โดยพิจำรณำจำกข้อมูลพื้นฐำน และรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำทั้งภำยใน 

และภำยนอกหน่วยงำน ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ตลอดจนกำรก ำหนดนโยบำย ตัวชี้วัดโครงกำร/ 
กิจกรรม และแนวทำงกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ พร้อมทั้งจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ/แผนกลยุทธ์ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6 ประกอบด้วย 

1) นำงสำวประภำศรี ใจสุข นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
2) นำงนันทริน เขื่อนแก้ว ผู้แทนครูกลุ่มสำระภำษำอังกฤษ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 79 (หนองอำบช้ำง) 
กรรมกำร 

 ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุขุม รอบคอบ โดยยึดข้อกฎหมำยและ
แนวนโยบำยของรำชกำรเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร เพ่ือให้แผนพัฒนำกำรศึกษำ/แผนกลยุทธ์
ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ เกิด
ควำมส ำเร็จ สำมำรถใช้เป็นทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนและสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  22  สิงหำคม พ.ศ.๒๕62   
 
 

(นำยสมพงศ์  พรมจันทร์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6  

 



๘๕ 
 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 

ที่  261/๒๕62 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ ๔ ปี  
ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ (เพ่ิมเติม) 

........................................................ 
  ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6 จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 4 ปี ปีงบประมำณพ.ศ.2563-2566 เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด 

ดังนั้น  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระยะ 
4 ปี ปีงบประมำณพ.ศ.2563-2566 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 
(เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ ๔ ปี ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6  

ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ มีหน้ำที่วิเครำะห์สถำนภำพขององค์กร                
    โดยพิจำรณำจำกข้อมูลพื้นฐำน และรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำทั้งภำยใน 

และภำยนอกหน่วยงำน ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ตลอดจนกำรก ำหนดนโยบำย ตัวชี้วัด  
โครงกำร/กิจกรรม และแนวทำงกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ พร้อมทั้งจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ/ 
แผนกลยุทธ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6  

ประกอบด้วย 

1) นำยชูโชค แนบสนิทธรรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมไพรผำหมอนอินทนนท์  
ผู้แทนด้ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กรรมกำร 

2) นำงสำวฐิติกำ เขื่อนแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำย 

ผู้แทนด้ำนปฐมวัย 

กรรมกำร 

3) นำงสุพิชชำ ปันศิริ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่วำก 

ผู้แทนด้ำนกำรจัดกำรเรียนรวม 

กรรมกำร 

4) นำงธนพร สมใจอ้ำย ผู้แทนครูกลุ่มสำระปฐมวัย 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 79 (หนองอำบช้ำง) 
กรรมกำร 

5) นำงเสำวลักษณ์ ลุนระวรรณ์ ผู้แทนครูกลุ่มสำระปฐมวัย 

โรงเรียนบ้ำนห้วยยำ 
กรรมกำร 

6) นำยมีสุข วงษ์ชื่น ผู้แทนครูด้ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

โรงเรียนบ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำย 

กรรมกำร 



๘๖ 
 

 ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุขุม รอบคอบ โดยยึดข้อกฎหมำยและ
แนวนโยบำยของรำชกำรเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร เพ่ือให้แผนพัฒนำกำรศึกษำ/แผนกลยุทธ์
ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ เกิด
ควำมส ำเร็จ สำมำรถใช้เป็นทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนและสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  3  กันยำยน พ.ศ.๒๕62   

 
 (นำยจักรค ำ  หวันแดง) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีจอมทอง รักษำรำชกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6  
 


