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คานา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 ได้จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
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ต้องกำร และควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัดเชียงใหม่ มำวิเครำะห์ศักยภำพสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ SWOT Analysis
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ทำให้กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565 สำเร็จลุล่วงด้วยดี
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนฉบับนี้ จะใช้เป็นกรอบทิศทำงเป้ำหมำในกำรดำเนินงำนให้
สัมฤทธิ์ผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุด
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ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้งและสภาพทางภูมศิ าสตร์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔ เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่เกิดขึ้น
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓
ปัจจุบันสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๔ หมู่ที่ ๘
ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ตำบลสันกลำง อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทำงทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่
ห่ำงจำกตัวจังหวัด ๒๐ กิโลเมตร ประกอบด้วย ๕ อำเภอ มีอำณำเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

อำเภอสะเมิง และอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ทิศใต้

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ทิศตะวันออก

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันตก

อำเภอจอมทอง และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
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อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔ เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีอำนำจหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 มีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
๑. จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น
๒. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบติดตำม
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
๓. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
กำรจัดและกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๗. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๘. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่น
ที่จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๙. ดำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัย และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
๑๐. ประสำน ส่งเสริม กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำน
ด้ำนกำรศึกษำ
๑๑. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๒. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่รับมอบหมำย
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กศจ.เชียงใหม่

สพป.เชียงใหม่ เขต 4
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่ม
อานวยการ

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีและการสื่อสาร

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

กลุ่มนโยบาย
และแผน

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม
และประเมินผลฯ

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔ มีบุคลำกร ครู นักเรียน สถำนศึกษำ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำกรในเขตบริกำรทั้ง ๕ อำเภอ ดังรำยละเอียด
เสนอตำมตำรำงที่ ๑ - 5 ดังนี้
ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลจำนวนบุคลำกร
บุคลากร

จานวน (คน)

๑. สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๑ ผู้อำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ

1

๑.๒ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

4

๑.๓ ศึกษำนิเทศก์

11

๑.๔ บุคลำกรอื่นตำม มำตรำ ๓๘ ค (๒)

41

๑.๕ ลูกจ้ำงประจำ

3
รวม

60

๒. สังกัดสถานศึกษา
๒.๑ ข้ำรำชกำรครู

923

๒.๒ พนักงำนรำชกำร

23

๒.๓ ลูกจ้ำงประจำ

50

๒.๔ ลูกจ้ำงชั่วครำว
๒.๔.๑ ครูอัตรำจ้ำง

102

๒.๔.๒ นักกำรภำรโรง
รวม

23
1,121

รวมทั้งสิ้น

1,181

ที่มา : ข้อมูลDMC สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕62)

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนโรงเรียนและนักเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำแนกเป็นอำเภอ
จานวนโรงเรียน
จานวนนักเรียน
รวม
ร.ร
ร.ร
ร.ร.
ก่อน
ประถม
ม.ต้น ม.ปลาย
รวม
หลัก
สาขา เรียนรวม
ประถม
สันป่ำตอง 18
8
26
417
2,563
245
3,029
หำงดง
22
4
26
723
2,626
529
3,878
สำรภี
17
1
18
693
3,059
693
4,445
แม่วำง
17
1
3
21
457
1,661
307 173
2,598
ดอยหล่อ
14
14
323
967
143
1,433
16
รวม
88
1
105
2,613 10,680 1,917 173
15,383
ที่มา : ข้อมูลDMC สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕62)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 104 โรง 1 สำขำ
จัดกำรเรียนกำรสอน 88 โรง 1 สำขำ จำแนกเป็นดังนี้
อาเภอ

โรงเรียนขยายโอกาส จานวน 25 โรง
 โรงเรียนขนาดเล็ก (1-120 คน) จานวน 61 โรง แบ่งเป็น
 ไม่มีนักเรียน
จำนวน 17 โรง
 นักเรียน 1 - 20 คน จำนวน - โรง
 นักเรียน 21 – 40 คน จำนวน 2 โรง
 นักเรียน 41 – 60 คน จำนวน 12 โรง
 นักเรียน 61 – 80 คน จำนวน 13 โรง
 นักเรียน 81 – 100 คน จำนวน 9 โรง
 นักเรียน 101 – 120 คน จำนวน 8 โรง
 โรงเรียนที่ไปจัดการเรียนการสอนรวมกับโรงเรียนอื่นทุกช่วงชั้น จานวน 16 โรง ได้แก่
1. โรงเรียนต้นแหนหลวงประสิทธิ์วิทยำ เรียนรวมกับโรงเรียนบ้ำนทุ่งเสี้ยว
2. โรงเรียนดอนชัยวิทยำคำร เรียนรวมกับโรงเรียนบ้ำนทุ่งเสี้ยว
3. โรงรียนวัดทุ่งหลุก เรียนรวมกับโรงเรียนบ้ำนทุ่งเสี้ยว
4. โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ เรียนรวมกับโรงเรียนบ้ำนทุ่งเสี้ยว
5. โรงเรียนวัดท้องฝำย เรียนรวมกับโรงเรียนบ้ำนทุ่งเสี้ยว
6. โรงเรียนวัดศรีอุดม เรียนรวมกับโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง
7. โรงเรียนบ้ำนหำรแก้ว เรียนรวมกับโรงเรียนวัดศรีสว่ำง
8. โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์ เรียนรวมกับโรงเรียนวัดศรีสว่ำง
9. โรงเรียนวัดรัตนำรำม เรียนรวมกับโรงเรียนบ้ำนแม่กุ้งหลวง
10. โรงเรียนสำรภีวิทยำคำร เรียนรวมกับโรงเรียนไตรมิตรวิทยำ
11. โรงเรียนวัดวังผำปูน รวมกับโรงเรียนแม่วินสำมัคคี
12. โรงเรียนวัดขุนคง เรียนรวมโรงเรียนบ้ำนท่ำขุนคง
13. โรงเรียนบ้ำนท่ำขุนคง เรียนรวมโรงเรียนบ้ำนสันทรำย
14. โรงเรียนวัดท่ำโป่ง เรียนรวมโรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยำและโรงเรียนบ้ำนน้ำบ่อหลวง
15. โรงเรียนบ้ำนใหม่ปำงเติม เรียนรวมโรงเรียนบ้ำนกำด(เขมวังส์ฯ))
16. โรงเรียนวัดตำหนัก เรียนรวมโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ


สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนโรงเรียนและนักเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำแนกตำมขนำด
ขนาดโรงเรียน
ไม่มีนักเรียน
ขนำดที่ 1
จำนวนนักเรียน
1 - 20 คน
จำนวนนักเรียน 21 – 40 คน
จำนวนนักเรียน 41 – 60 คน
จำนวนนักเรียน 61 – 80 คน
จำนวนนักเรียน 81 – 100 คน
จำนวนนักเรียน 101 – 120 คน
ขนำดที่ 2 จำนวนนักเรียน 121 – 200 คน
ขนำดที่ 3 จำนวนนักเรียน 201 – 300 คน
ขนำดที่ 4 จำนวนนักเรียน 301 – 499 คน
ขนำดที่ 5 จำนวนนักเรียน 500 – 1,499 คน
ขนำดที่ 6 จำนวนนักเรียน 1,500 – 2,499 คน
ขนำดที่ 7 จำนวนนักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป
รวม

จานวนโรงเรียน
17

ร้อยละ
16.19

2
12
13
9
8
25
13
2
3
1
105

1.90
11.43
12.38
8.57
7.62
23.81
12.38
1.90
2.86
0.95
100

ที่มา : ข้อมูล DMC สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕62)
- โรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน จำนวน 17 โรง ได้แก่
1. โรงเรียนต้นแหนหลวงประสิทธิ์วิทยำ อำเภอสันป่ำตอง
2. โรงเรียนวัดศรีอุดม
อำเภอสันป่ำตอง
3. โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์
อำเภอสันป่ำตอง
4. โรงเรียนดอนชัยวิทยำคำร
อำเภอสันป่ำตอง
5. โรงเรียนวัดทุ่งหลุก
อำเภอสันป่ำตอง
6. โรงเรียนวัดท้องฝำย
อำเภอสันป่ำตอง
7. โรงเรียนวัดท่ำโป่ง
อำเภอสันป่ำตอง
8. โรงเรียนวัดรัตนำรำม
อำเภอสันป่ำตอง
9. โรงเรียนบ้ำนหำรแก้ว
อำเภอหำงดง
10. โรงเรียนวัดขุนคง
อำเภอหำงดง
11. โรงเรียนบ้ำนท่ำขุนคง
อำเภอหำงดง
12. โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์
อำเภอหำงดง
13. โรงเรียนวัดวังผำปูน
อำเภอแม่วำง
14. โรงเรียนสำรภีวิทยำคำร
อำเภอแม่วำง
15. โรงเรียนบ้ำนใหม่ปำงเติม
อำเภอแม่วำง
16. โรงเรียนบ้ำนตำหนัก
อำเภอสำรภี
17. โรงเรียนบ้ำนเจริญสำมัคคี
อำเภอดอยหล่อ

จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕

ตารางที่ 4 จำนวนนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ/ชั้น/เพศ/ห้องเรียน
ระดับการศึกษา/ชั้น

จานวนนักเรียน

จานวน

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

107
571
686

118
530
601

225
1,101
1,287

17
80
84

1,364

1,249

2,613

181

1,018
1,028
886
906
873
929

929
847
825
817
831
791

1,947
1,875
1,711
1,723
1,704
1,720

101
102
100
100
98
100

5,640

5,040

10,680

601

342
344
325

337
268
301

679
612
626

30
29
30

1,011

906

1,917

89

มัธยมศึกษำปีที่ 4
มัธยมศึกษำปีที่ 5
มัธยมศึกษำปีที่ 6

37
18
21

44
25
28

81
43
49

3
3
3

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

76

97

173

9

8,091

7,292

15,383

880

อนุบำล 1
อนุบำล 2
อนุบำล 3
รวมก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษำปีที่ 1
ประถมศึกษำปีที่ 2
ประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษำปีที่ 4
ประถมศึกษำปีที่ 5
ประถมศึกษำปีที่ 6
รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
มัธยมศึกษำปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมทั้งสิ้น

ที่มา : ข้อมูลDMC สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕62)

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕

ตารางที่ 5 จำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
นักเรียนที่จบการศึกษา

ชั้น/รายการ

จานวน (คน)

ร้อยละ

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1. ศึกษำต่อ


โรงเรียนเดิม
โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.



โรงเรียนสังกัดเอกชน

27

1.57



โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญ

69

4.01



กศน.

11

0.64



โรงเรียนอื่น สังกัด อบจ.

70

4.06



อื่น ๆ

25

1.45

1,723

100.00

591

98.34

2. ประกอบอำชีพ

7

1.16

3. บวชเรียน

2

0.33

4. ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศึกษำต่อ

1

0.17

601

100.00

1. ศึกษำต่อ

24

54.54

2. ประกอบอำชีพ

20

45.46

44

100.00



รวม

492

28.55

1,029

59.72

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. ศึกษำต่อ

รวม
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3. บวชเรียน
4. ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศึกษำต่อ
รวม

ที่มา : ข้อมูลDMC สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕62)

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕

ผลการดาเนินงานด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนภูมิที่ 1 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560-2561
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2560-2561

ระดับ
ประเทศ
สพฐ.
สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ผลคะแนนการทดสอบจาแนกตามความสามารถ
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 สมรรถนะ
2560
2561
2560
2561
2560
2561
73.57
66.13
69.58
71.24
71.60
68.69
73.34
65.70
69.52
71.17
71.46
68.44
73.61
65.80
69.14
71.93
71.37
68.86

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 พบว่ำ นักเรียนมีควำมสำมำรถในด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง ร้อยละ
65.80 กำรอ่ำนรู้เรื่อง ร้อยละ 71.93 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ สพฐ.และระดับประเทศ พบว่ำ สูงกว่ำ
ระดับสพฐ.และระดับประเทศทั้ง 2 สมรรถนะ

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
แผนภูมิที่ 2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559-2561
เปรียบเทียบระดับประเทศ
ผลการทดสอบทางการศึกษา NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 – 2561 เปรียบเทียบระดับประเทศ

ความสามารถด้านภาษา

ความสามารถด้านคานวณ

ความสามารถด้านเหตุผล

2559

2560

2561

2559

2560

2561

2559

2561

2559

2560

2561

ประเทศ

51.00

36.99

47.19
51.93

53.38 45.31 48.07
58.46 46.15 50.34

45.25

49.48

54.25

37.75
40.71

47.13

สพป.เชียงใหม่ เขต 4

52.67 53.18
54.92 55.25

51.07

47.26

52.52

40.51

2560

เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน

ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 พบว่ำ นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนภำษำ มีค่ำเฉลี่ย
ร้อยละมำกที่สุด ร้อยละ 55.25 รองลงมำ ด้ำนคำนวณ ร้อยละ 51.93 และน้อยที่สุด ด้ำนเหตุผลมีค่ำเฉลี่ย
ร้อยละ 50.34 เมื่อเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2559 และปีกำรศึกษำ 2560 พบว่ำ นักเรียนมีควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำและด้ำนคำนวณสูงขึ้น ส่วนด้ำนเหตุผลมีค่ำเฉลี่ยลดลง เมื่อเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยทั้ง 3 ด้ำน ระหว่ำง
ปีกำรศึกษำ 2559, 2560 และ 2561 พบว่ำ ผลกำรประเมินทั้ง 3 ด้ำน ปีกำรศึกษำ 2561 มีค่ำคะแนน
สูงกว่ำปีกำรศึกษำ 2559 และปีกำรศึกษำ 2560 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำ ทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ
มีค่ำเฉลี่ยทั้ง 3 ด้ำน สูงกว่ำระดับประเทศ

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
แผนภูมิที่ 3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559 - 2561

ปีการศึกษา
2559
2560
2561

ภาษาไทย
55.70
46.94
56.71

คณิตศาสตร์
43.18
37.45
38.91

วิทยาศาสตร์
41.76
39.26
40.25

ภาษาอังกฤษ
34.62
35.42
38.15

เฉลี่ย
43.82
39.77
43.51

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึก ษำระดั บชำติขั้น พื้นฐำน(O-NET) ชั้นประถมศึ กษำปีที่ 6 ปีกำรศึก ษำ
2559 - 2561 ใน 4 วิชำ พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2559 มีค่ำคะแนนเฉลี่ย 43.82 สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยของ
ปีกำรศึกษำ 2560 และปีกำรศึกษำ 2561 เมื่อดูเป็นรำยวิชำ พบว่ำ วิชำภำษำไทยมีค่ำคะแนนสูงกว่ำ ทุกวิชำ
และวิชำภำษำอังกฤษมีค่ำคะแนนต่ำกว่ำวิชำอื่นๆ ทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ
แผนภูมิที่ 3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 เปรียบเทียบ
กับระดับ สพฐ. และระดับประเทศ
ผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
เปรียบเทียบกับระดับ สพฐ. และระดับประเทศ

ประเทศ
สพฐ.
สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ภาษาไทย
55.90
54.61
56.71

คณิตศาสตร์
37.50
35.65
38.91

วิทยาศาสตร์
39.93
38.83
40.25

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

ภาษาอังกฤษ
39.24
35.47
38.15

เฉลี่ย
43.15
41.14
43.51

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561
ใน 4 วิชำ พบว่ำ วิชำภำษำไทย มีค่ำคะแนนสูงสุด ร้อยละ 56.71 ส่วนวิชำที่มีค่ำคะแนนต่ำสุด ได้แก่ วิชำ
ภำษำอังกฤษ ร้อยละ 38.15 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ สพฐ. และระดับประเทศ พบว่ำ มีค่ำคะแนนสูงกว่ำระดับ
สพฐ.และระดับประเทศ 3 วิชำ ยกเว้น วิชำภำษำอังกฤษ สูงกว่ำระดับ สพฐ. แต่ต่ำกว่ำระดับ ประเทศ
แผนภูมิที่ 5 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 - 2561

2559
2560
2561

ภาษาไทย
46.62
45.46
54.31

คณิตศาสตร์
28.41
23.42
27.97

วิทยาศาสตร์
34.48
30.86
35.55

ภาษาอังกฤษ
30.16
27.82
27.17

เฉลี่ย
34.92
31.89
36.25

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ
2559 – 2561 ใน 4 วิชำ พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2561 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 36.25 รองลงมำ ได้แก่
ปีกำรศึกษำ 2559 มีค่ำคะแนน 34.92 และค่ำคะแนนต่ำสุดได้แก่ ปีกำรศึกษำ 2560 มีค่ำคะแนน 31.89
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำ พบว่ำ วิชำภำษำไทยมีค่ำคะแนนสูงกว่ำทุกวิชำ รองลงมำได้แก่ วิชำวิทยำศำสตร์
ส่วนวิชำที่มีค่ำคะแนนต่ำสุดทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ ได้แก่ วิชำคณิตศำสตร์

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
แผนภูมิที่ 6 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561
เปรียบเทียบกับสพฐ. และระดับประเทศ
ผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
เปรียบเทียบกับระดับ สพฐ. และระดับประเทศ

ประเทศ
สพฐ.
สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ย

54.42
55.04
54.31

30.04
30.28
27.97

36.10
36.43
35.55

29.45
29.10
27.17

37.50
37.71
36.25

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561
ใน 4 วิชำ พบว่ำ วิชำภำษำไทย มีค่ำคะแนนสูงสุด ร้อยละ 54.31 ส่วนวิชำที่มีค่ำคะแนนต่ำที่สุด ได้แก่
วิชำคณิตศำสตร์ ร้อยละ 27.97 เมื่อ เปรียบเทียบกับระดับ สพฐ. และระดับประเทศ พบว่ำ มีระดับต่ำกว่ำ
ทั้งระดับ สพฐ.และระดับประเทศทุกวิชำ
แผนภูมิที่ 7 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ2559 - 2561

2559
2560
2561

ภาษาไทย
45.68
43.16
33.57

คณิตศาสตร์
16.79
16.33
19.42

วิทยาศาสตร์
30.43
25.77
26.96

ภาษาอังกฤษ
20.85
19.18
20.52

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

สังคมศึกษา
34.32
32.63
29.28

เฉลี่ย
29.65
27.41
25.95

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559–
2561 ใน 5 วิชำ พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2559 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำปีกำรศึกษำ 2560 และปีกำรศึกษำ 2561
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำ พบว่ำ วิชำภำษำไทย มีค่ำคะแนนสูงสุดทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ ส่วนวิชำที่มีค่ำคะแนนต่ำสุด
ได้แก่ วิชำคณิตศำสตร์ มีค่ำคะแนนต่ำกว่ำวิชำอื่นๆ ทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ
แผนภูมิที่ 8 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 เปรียบเทียบ
กับระดับ สพฐ. และระดับประเทศ

ประเทศ
สพฐ.
สพป.เชียงใหม่
เขต 4

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

เฉลี่ย

47.31
48.16

35.16
35.48

31.41
31.15

30.72
31.04

30.51
30.75

35.02
35.32

33.57

29.28

20.52

19.42

26.96

25.95

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ
2561 ใน 5 วิชำ พบว่ำ วิชำภำษำไทย มีค่ำคะแนนสูงสุด ร้อยละ 33.57 ส่วนวิชำที่มีค่ำคะแนนต่ำสุด
ได้แก่ วิชำคณิตศำสตร์ มีค่ำคะแนนร้อยละ 19.42 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ สพฐ. และระดับประเทศ พบว่ำ
มีระดับต่ำกว่ำทั้งระดับ สพฐ.และระดับประเทศทุกวิชำ

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
แผนภูมิที่ 9 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมำณ
2559 – 2561
พ.ศ.
2559-2561
ผลการประเมิ
นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561

ปีงบประมาณ

ความโปร่งใส

ความพร้อม
รับผิด

ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน

วัฒนธรรม คุณธรรมการทางาน
ในองค์กร
ในหน่วยงาน

เฉลี่ย

2559
70.20
76.40
93.13
82.09
90.81
81.95
2560
86.45
96.25
97.53
80.69
84.28
89.34
2561
79.44
88.52
96.94
95.86
92.35
89.88
จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2561
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 เปรียบเทียบ 3 ปีงบประมำณ พบว่ำ ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.88 สูงที่สุดใน 3 ปีงบประมำณ อยู่ในลำดับที่ 37 จำก 225 เขตพื้นที่
กำรศึกษำ รองลงมำได้แก่ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.34 และในปีงบประมำณ พ.ศ.
2559 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.95 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดในรอบ 3 ปีประมำณ
ผลการติดตามและประเมินผลมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงใหม่ เขต 4 ปีงบประมาณ 2561
มาตรฐาน

ระดับคุณภาพของการประเมินตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1

ตัวบ่งชี้ที่ 2

ตัวบ่งชี้ที่ 3

มาตรฐานที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำร
ดีมำก ดีมำก ดีมำก
สู่ควำมเป็นเลิศ
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ผลกำรประเมินติดตำมและประเมินมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ทั้ง 3 มำตรฐำน ผลกำรประเมินระดับ
คุณภำพของกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ พบว่ำ ผลกำรประเมินมีระดับคุณภำพอยู่ในระดับดีมำกทั้ง 3 มำตรฐำน
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕

ส่วนที่ 2
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560
มำตรำ 54 รัฐ ต้องดำเนิน กำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิ บสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
กำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย
รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนำร่ำงกำย
จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรด้วย
รัฐต้องดำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต และจัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน ในกำรจัดกำรศึกษำ
ทุกระดับ โดยรัฐมีหน้ำที่ดำเนินกำร กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวมีคุณภำพและได้
มำตรฐำน สำกล ทั้งนี้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติ และกำรดำเนินกำรและตรวจสอบกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติด้วย
กำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถเชี่ยวชำญได้ ตำมควำมถนัด
ของตน และมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ ในกำรดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแล
และพัฒนำตำมวรรคสองหรือให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมวรรคสำม รัฐต้องดำเนินกำรให้ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์
ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ ตำมควำมถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในกำรช่วยเหลือผู้ขำดแคลน
ทุนทรัพย์ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำในกำรศึกษำ และเพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครู โดยให้รัฐจัดสรร
งบประมำณให้แก่กองทุน หรือใช้มำตรกำรหรือกลไกทำงภำษีรวมทั้งกำรให้ผู้บริจำคทรัพย์สินเข้ำกองทุนได้รับประโยชน์ใน
กำรลดหย่อนภำษีด้วย ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ ซึ่งกฎหมำยดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องกำหนดให้กำรบริหำรจัดกำร
กองทุน เป็นอิสระและกำหนดให้มีกำรใช้จ่ำยเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
ยุทธศำสตร์ช ำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศำสตร์ช ำติฉบับแรกของประเทศไทย
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”ภำยในช่วงเวลำ
ดังกล่ำว เพื่อควำมสุขของคนไทยทุกคน โดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศคือ “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข
เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภำพของประเทศใน
หลำกหลำยมิติ พัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำส และควำมเสมอภำค
ทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประกอบด้วย
1. ควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2. ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และกำรกระจำยรำยได้
3. กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ
4. ควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคของสังคม
5. ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติ
6. ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถยกระดับกำรพัฒนำให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ประเทศข้ำงต้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศระยะยำวที่จะทำให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคงใน
เอกรำชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงจำกปัจจัยภำยในและภำยนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและ
ทุกระดับ ภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรม และภำคบริกำรของประเทศได้ รับ กำรพั ฒ นำยกระดับ ไปสู่ กำรใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและพัฒ นำกลไกที่สำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้ำงและ
เพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐำนรำยได้ของประชำชนในภำพรวมและกระจำยผลประโยชน์ไปสู่
ภำคส่วนต่ำง ๆได้อย่ำงเหมำะสม คนไทยได้รับกำรพัฒนำให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมี
ศักยภำพในกำรคิดวิเครำะห์สำมำรถ “รู้รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำน
ระบบสวัสดิกำรและกระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้ำงหลัง
กำรพัฒนำประเทศในช่วงระยะเวลำของยุทธศำสตร์ชำติจะมุ่งเน้นกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำ
ควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในรูปแบบ“ประชำรัฐ” โดย
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร์ได้แก่
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมี
ควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำชอธิปไตย และมีควำม
สงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชำติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคนเครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐำนข้อมูล
ขนำดใหญ่ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุ นแรง ควบคู่ไป
กับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต ใช้กลไกกำรแก้ไข
ปัญหำแบบบูรณำกำรทั้งกับส่วนรำชกำร ภำคเอกชน ประชำสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้ำนและ
มิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิ บำล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อกำรดำเนินกำรของยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนอื่น ๆ ให้สำมำรถขับเคลื่อนไปได้ตำมทิศทำงและเป้ำหมำยที่กำหนด
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นกำรยกระดับ
ศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิ ติบนพื้นฐำนแนวคิ ด ๓ ประกำร ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลั บไปที่
รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตและจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย รวมทั้ง
ควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้ำนอื่น ๆ นำมำประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้
สอดรั บ กั บ บริบ ทของเศรษฐกิจ และสั งคมโลกสมั ยใหม่ (๒) “ปรับ ปัจ จุบั น ” เพื่ อปู ท ำงสู่ อ นำคต ผ่ ำนกำรพั ฒ นำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศในมิติต่ำง ๆ ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง โครงสร้ำงพื้นฐำนวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีแ ละดิจ ิทัล และกำรปรับ สภำพแวดล้อมให้ เอื้อต่อกำรพัฒ นำอุตสำหกรรมและบริกำรอนำคตและ (๓)
“สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพิ่มศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒ นำคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ
เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดผสมผสำนกับยุทธศำสตร์ที่รองรับอนำคต บนพื้นฐำนของกำรต่อยอดอดีตและ
ปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำครัฐให้ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่
ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับกำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ดีรวมถึงกำรเพิ่มขึ้นของ
คนชั้นกลำงและลดควำมเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในครำวเดียวกัน
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สำคัญ
เพื่อพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทยมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ
มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชำติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่สำม และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ
โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ให้ควำม
สำคัญกับกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชนท้องถิ่น มำร่วมขับเคลื่อน โดยกำร
สนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชนในกำรร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม กำรกระจำยอำนำจและควำมรับผิดชอบไปสู่
กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง และกำรเตรียม
ควำมพร้อมของประชำกรไทยทั้งในมิติสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ
สำมำรถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นำนที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำร
และสวัสดิกำรที่มีคุณภำพอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่สำคัญเพื่อนำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล
และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำร ใช้พื้น ที่เป็นตัวตั้งในกำร
กำหนดกลยุทธ์และแผนงำนและกำรให้ ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้ มำกที่สุดเท่ำที่จะ
เป็นไปได้โดยเป็นกำรดำเนินกำรบนพื้นฐำนกำรเติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต
โดยให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลทั้ง ๓ ด้ำน อันจะนำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
สำคัญ เพื่อปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้อง
มีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำทหน่วยงำนของรัฐที่ทำหน้ำที่ในกำรกำกับหรือในกำรให้บริกำรใน
ระบบเศรษฐกิจที่มีกำรแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมำภิบำล ปรับวัฒนธรรมกำรทำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมมี ค วำมทั น สมั ย และพร้อ มที่ จ ะปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงของโลกอยู่ ต ลอดเวลำ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำรทำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำง
คุ้มค่ำและปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำค
ส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภำคส่วน
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ์และสร้ำงจิตสำนึกในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ อย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมีควำมชัดเจน มีเพียงเท่ำที่จำเป็น มีควำมทันสมัย มีควำมเป็น
สำกล มีประสิทธิภำพ และนำไปสู่ก ำรลดควำมเหลื่อ มล้ำและเอื้อ ต่อ กำรพัฒ นำ โดยกระบวนกำรยุติธ รรมมีก ำร
บริหำรที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและกำรอำนวยควำมยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้จัดทำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนำประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นกำรแปลงยุทธศำสตร์
ชำติ ระยะ 20 ปี สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้
เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกำร
พัฒ นำประเทศในระยะของแผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีหลักกำรที่
สำคัญ คือ
1. ยึ ด “หลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” เพื่ อ ให้ เกิ ด บู ร ณำกำรกำรพั ฒ นำในทุ ก มิ ติ อ ย่ ำ ง
สมเหตุสมผล มีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็น
สำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำคน มีควำมเป็นคนที่ส มบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภำพ มีที่ยืนและ
เปิดโอกำสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีควำมสุข และอยู่รวมกันอย่ำงสมำนฉันท์
2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิตและสุขภำวะที่ดี สำหรับคนไทยพัฒนำ
คนให้มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนำคนทุกช่วงวัยและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพ รวมถึง
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
กำรสร้ำงคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยำกร ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม
3. ยึด “วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี ” มำเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒ นำแล้ วด้ว ยกำรพัฒ นำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน”
4. ยึด “เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี
มำเป็นกรอบในกำรกำหนดเป้ำหมำยที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้ำหมำยในระดับย่อยลงมำ ควบคู่กับกรอบเป้ำหมำย
ที่ยั่งยืน (SDGs)
5. ยึด “หลักกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ลดควำมเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโตจำก
กำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนของกำรใช้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม”
6. ยึด “หลักกำรนำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้ำหมำยระยะยำว”
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศำสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน ๖ ยุทธศำสตร์ตำมกรอบ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ให้ควำมสำคัญกับกำรวำงรำกฐำน
กำรพัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนำให้มีสุขภำพกำยและใจที่ดีมีทักษะทำงสมอง
ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ควบคู่กับกำรพัฒนำคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มี
สุขภำวะที่ดี มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถ
ปรั บ ตัว เท่ ำทั น กั บ กำรเปลี่ ย นแปลงรอบตัว ที่รวดเร็ว บนพื้น ฐำนของกำรมีส ถำบั นทำงสั งคมที่ เข้มแข็งทั้งสถำบั น
ครอบครัว สถำบัน กำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบันชุมชน และภำคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนำทุนมนุษย์ให้มีคุณภำพสูง
อีกทั้งยังเป็นทุนทำงสังคมสำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 2 กำรสร้ ำ งควำมเป็ น ธรรมลดควำมเหลื่ อ มล้ ำในสั งคมให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำร
ดำเนินกำรยกระดับคุณภำพบริกำรทำงสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรศึกษำและสำธำรณสุข รวมทั้งกำรปิด
ช่องว่ำงกำรคุ้มครองทำงสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นกำรดำเนินงำนต่อเนื่องจำกที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนำ
ฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมำกขึ้นในเรื่องกำรเพิ่มทักษะแรงงำนและกำรใช้นโยบำยแรงงำนที่สนับสนุนกำรเพิ่มผลิตภำพ
แรงงำนและเสริมสร้ำงรำยได้สูงขึ้ น และกำรสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสนับสนุนใน
เรื่องกำรสร้ำงอำชีพ รำยได้ และให้ควำมช่วยเหลือที่เชื่อมโยง กำรเพิ่มผลิตภำพสำหรับประชำกรกลุ่มร้อยละ 40
รำยได้ต่ำสุ ด ผู้ ด้อยโอกำสสตรี และผู้ สู งอำยุ อำทิ กำรสนับสนุนธุรกิจขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดย่อม
วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพื่อสังคม กำรพัฒนำองค์กรกำรเงิน ฐำนรำกและกำรเข้ำถึงเงินทุนเพื่อสร้ำงอำชีพ และ
กำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิตคุณภำพดีที่รำคำเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรใช้งบประมำณเชิงพื้นที่และบูรณำกำรเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประเด็นท้ำทำยที่
ต้องเร่งดำเนิ น กำรในช่วงแผนพัฒ นำฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ กำรสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
ยกระดับคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุ นกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตของประชำชน เร่ง
แก้ไขปัญหำวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจำกกำรผลิตและกำรบริโภค พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่โปร่งใสเป็น
ธรรม ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้ำงมำกขึ้นต้องเร่งเตรียมควำมพร้อมในกำรลดกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศรวมทั้งบริหำรจัดกำร
เพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติทำงธรรมชำติ
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่ง ยืน
ให้ ค วำมส ำคัญ ต่ อกำรฟื้ น ฟู พื้ น ฐำนด้ำนควำมมั่น คงที่เป็นปั จจัยส ำคัญ ต่อกำรพั ฒ นำทำงเศรษฐกิจและสั งคมของ
ประเทศ โดยเฉพำะกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสันติของผู้มีควำมเห็นต่ำงทำงควำมคิดและอุดมกำรณ์บนพื้นฐำนของกำร
ปกครอง ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุขและกำรเตรียมกำรรับมือกับภัยคุกคำมข้ำมชำติ
ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล
ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลำสำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจัง เพื่อให้เป็น
ปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศในทุกด้ำนให้ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้ำหมำย ทั้งกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภำพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่ำงเป็นธรรม และประชำชนมีส่วนร่วม มีกำรกระจำย
อำนำจ และแบ่งภำรกิจรับผิดชอบที่เหมำะสมระหว่ำงส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถิ่น และวำงพื้นฐำนเพื่อให้บรรลุตำม
กรอบเป้ำหมำยอนำคตในปี 2579
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ควำมสำคัญกับกำรใช้
องค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ผลงำนวิจัยและพัฒนำ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี นวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์
อย่ำงเข้มข้นทั้งในภำคธุรกำร ภำครัฐ และภำคประชำสังคม รวมทั้งให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒ นำสภำวะแวดล้อม
หรือปัจ จัย พื้น ฐำนที่เอื้ออำนวยทั้งกำรลงทุน ด้ำนกำรวิจัย และพัฒ นำ กำรพัฒนำบุคลำกรวิจัย โครงสร้ำงพื้นฐำน
ทำงวิท ยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกำรบริห ำรจัดกำรเพื่อช่วยขับเคลื่ อนกำรพั ฒ นำประเทศให้ ก้ำวสู่เป้ ำหมำย
ดังกล่ำว

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้จัดทำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็น
แผนยุทธศำสตร์ระยะยำวสำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบและแนวทำงกำร
พัฒนำกำรศึกษำและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมำยที่สำคัญของแผน คือ
กำรมุ่งเน้นกำรประกันโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำและกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำและสร้ำงงำนได้ ภำยใต้
บริบ ทเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศและของโลกที่ขับ เคลื่อนด้ว ยนวัต กรรมและควำมคิด สร้ำงสรรค์ รวมทั้ง
ควำม เป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง ไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้ว
ซึ่งภำยใต้ กรอบแผนกำรศึกษำแห่ งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กำหนดสำระส ำคัญส ำหรับบรรลุ เป้ำหมำยของกำร
พัฒนำกำรศึกษำในระยะ 15 ปีข้ำงหน้ำ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ดำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑
พันธกิจ
๑. พัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่คนไทยทุกคนเข้ำถึงโอกำสในกำรศึกษำและเรียนรู้
ตลอดชีวิต สร้ำงควำมเสมอภำคด้ำนกำรศึกษำแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย ยกระดับคุณภำพและประสิทธิภำพของกำร
จัด กำรศึกษำทุ กระดับ และจั ดกำรศึกษำที่ ส อดคล้ องและรองรับกระแสกำรเปลี่ ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
๒. พัฒนำคุณภำพของคนไทยให้เป็นผู้มีควำมรู้คุณลักษณะ และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
สำมำรถพัฒนำศักยภำพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
๓. สร้ำงควำมมั่นคงแก่ประเทศชำติโดยสร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้และสังคม
คุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่ำงปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
๔. พั ฒ นำศั ก ยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่ งขัน ของประเทศไทย เพื่ อกำรก้ำวข้ ำมกับ ดั ก
ประเทศรำยได้ปำนกลำง สู่กำรเป็น ประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยกำรเพิ่มผลิตภำพของ
กำลังแรงงำน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำรพัฒนำ
ประเทศ พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ ๒๑ ภำยใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม ๔.๐
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
๑) เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
๒) เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและยุทธศำสตร์ชำติ
๓) เพื่อพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี และร่วมมือ
ผนึกกำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) เพื่อนำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ำ
ภำยในประเทศลดลง
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น แผนกำรศึกษำแห่งชำติได้
วำงเป้ำหมำยไว้ ๒ ด้ำน คือ
เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations)
๑. ประชำกรทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง (Access)
๒. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม (Equity)
๓. ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุขีดควำมสำมำรถและเต็มตำมศักยภำพ
(Quality)
๔. ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เพื่อกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
และกำรลงทุนทำงกำรศึกษำที่คุ้มค่ำและบรรลุเป้ำหมำย (Efficiency)
๕. ระบบกำรศึกษำที่สนองตอบและก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้
 3Rs ได้แก่ กำรอ่ำนออก (Reading) กำรเขียนได้(Writing) และกำรคิดเลขเป็น (Arithmetics)
 8Cs ได้แก่ ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และทักษะในกำรแก้ปัญหำ (Critical Thinking
and Problem Solving) ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้ำนควำม
เข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรทำงำน
เป็นทีม และภำวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร สำรสนเทศ และกำร
รู้ เท่ ำ ทั น สื่ อ (Communications, Information and Media Literacy) ทั ก ษะด้ ำ นคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร (Computing and ICT Literacy) ทั ก ษะอำชี พ และทั ก ษะกำรเรี ย นรู้ ( Career and
Learning Skills) และควำมมีเมตตำ กรุณำ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม(Compassion)
ยุทธศาสตร์
1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
2. กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
3. กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
4. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
๕. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔
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นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นโยบำยและจุ ด เน้ น กำรจั ด กำรศึก ษำของกระทรวงศึ กษำธิกำร ปี งบประมำณ พ.ศ.2563 ส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้กำหนดนโยบำยและจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำ โดยยึดกรอบกำรปฏิรูปกำรศึกษำ น้อมนำ
พระรำชกระแสของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 ด้ำนกำรศึกษำ ที่จะต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้เด็ก เยำวชน และ
ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องสถำบันหลักของชำติ สร้ำงพื้นฐำนชีวิต (อุปนิสัย) ที่เข้มแข็ง สร้ำงควำมรู้ ทักษะเพื่อให้
มีอำชีพ มีงำนทำ และได้นำเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้ำนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
และทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ ที่ มุ่ งให้ คนไทยเป็ น คนดี คนเก่ง มีคุณ ภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และยึ ด
เจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ที่กำหนดหลักกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำเด็กเล็ก (ปฐมวัย) ที่สำคัญได้ยึดวัตถุประสงค์ของกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ภำยใต้แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
ในประเด็นสำคัญคือ
เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น กำรจั ด กำรศึ ก ษำและกำรบริ ห ำรจั ด กำรกำรศึ ก ษำของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 มีควำมสอดคล้ องกับยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ช ำติ
วัตถุประสงค์ของแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำยของรัฐบำล โดยเฉพำะนโยบำยเร่งด่วน เรื่องกำร
เตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 12 แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ำรรำชกำร
กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร พ.ศ.2546 รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรจึ ง ประกำศนโยบำยและจุ ด เน้ น ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1) ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
2) ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
3) มุ่งควำมเป็นเลิศและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
4) ปรับปรุงระบบกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
หลักการ
1. ให้ควำมสำคัญกับประเด็นคุณภำพและประสิทธิภำพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ข้ำรำชกำรพลเรือน และผู้บริหำรทุกระดับ ตลอดจนสถำนศึกษำทุกระดับทุกประเภทและเป็นกำรศึกษำตลอดชีวิต
2. บูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำรหลัก องค์กำรมหำชนในกำกับของรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรให้ มีควำมคล่ องตัว รวมทั้งหน่วยงำนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่ภูมิภ ำคให้ ส ำมำรถ
ปฏิบัติงำนร่วมกันได้ เพื่อดำเนินกำรปฏิรูปกำรศึกษำร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน ตำมนโยบำย
ประชำรัฐ
จุดเน้นการจัดการศึกษา
จุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำระดับก่อนอนุบำล ระดับอนุบำล ระดับประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำ
และระดับอุดมศึกษำ ดังนี้
1. ระดับก่อนอนุบำล เน้นประสำนงำนกับส่วนรำชกำร และชุมชน ในกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนในด้ำน
สุขภำพและโภชนำกำร และจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
2. ระดับอนุบำล เน้นสร้ำงควำมร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมกำรพัฒนำ
ทักษะที่สำคัญด้ำนต่ำง ๆ เช่น ทักษะทำงสมอง ทักษะควำมคิดควำมจำ ทักษะกำรควบคุมอำรมณ์ ทักษะกำรรู้จักและ
ประเมินตนเอง

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
3. ระดับประถมศึกษำ มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญำของผู้เรียนรำยบุคคลที่หลำกหลำยตำมศักยภำพ ด้วยจุดเน้น
ดังนี้
1) ปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด
2) เรียนภำษำไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้วิชำอื่น ๆ
3) เรียนภำษำอังกฤษและภำษำพื้นถิ่น(ภำษำแม่) เน้นเพื่อกำรสื่อสำร
4) เรียนรู้ด้วยวิธีกำร Active Learning เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิด กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง
หรือจำกสถำนกำรณ์จำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นให้มำกขึ้น
5) สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้
6) จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน(Coding)
7) พัฒนำครูให้มีควำมชำนำญในกำรสอนภำษำอังกฤษ และภำษำคอมพิวเตอร์(Coding)
8) จัดให้มีโครงกำร 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ โดยเน้นปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ
4. ระดับมัธยมศึกษำ
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1) จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศำสตร์(STEM) และ
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำที่สำม)
2) จัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย เพื่อสร้ำงทักษะพื้นฐำนที่เชื่อมโยงสู่กำรสร้ำงอำชีพและกำรมีงำนทำ เช่น
ทักษะด้ำนกีฬำที่สำมำรถพัฒนำไปสู่นักกีฬำอำชีพ ทักษะภำษำเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
5. ระดับอำชีวศึกษำ
มุ่งจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำและสร้ำงนวัตกรรมตำมควำมต้องกำรของพื้นที่ชุมชน ภูมิภำคหรือ
ประเทศ รวมทั้งกำรเป็นผู้ประกอบกำรเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1) จัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
2) เรียนภำษำอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในกำรประกอบอำชีพ
3) เรียนรู้กำรใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับในกำรสร้ำงอำชีพ
4) จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนอำชีวศึกษำในภูมิภำค
6. กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
มุ่งสร้ำงโอกำสให้ประชำชนผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตร สำมำรถมีงำนทำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1) เรียนรู้กำรใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหำช่องทำงในกำรสร้ำงอำชีพ
2) จัดทำหลักสูตรพัฒนำอำชีพที่เหมำะสมสำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
1. ทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำรให้สอดคล้องกับนโยบำยของ
รัฐบำล และวำงแผนกำรใช้งบประมำณเป็นรำยไตรมำส รวมทั้งใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำฐำนข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำงำนทั้งระบบ เน้นกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำร
4. ปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำรให้เกิดควำมคล่องตัว หำกติดขัดในเรื่องข้อกฎหมำย ให้
ผู้บริหำรระดับสูงร่วมหำแนวทำงกำรแก้ไขร่วมกัน
5. ให้หน่วยงำนระดับกรมกำหนดแผนงำนสนับสนุนทรัพยำกร งบประมำณ อัตรำกำลังตำมควำมต้องกำร
จำเป็น ให้แก่หน่วยงำนในพื้นที่ภูมิภำค
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มำบูรณำกำรกำรดำเนินงำนร่วมกับหน่วยจัด
กำรศึกษำ
7. เร่งทบทวน (ร่ำง) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ..... โดยปรับปรุงสำระสำคัญให้เอื้อต่อกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล
8. ในระดับพื้นที่หำกเกิดปัญหำข้อติดขัดกำรปฏิบัติงำน ต้องศึกษำ ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
เช่น จำนวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจำเป็นต้องมีกำรควบรวมโรงเรียน ให้พิจำรณำสื่อสำรอธิบำยทำควำมเข้ำใจที่
ชัดเจนกับชุมชน
9. วำงแผนกำรใช้อัตรำกำลังครู โดยเฉพำะครูระดับอนุบำล และครูระดับอำชีวศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
และจัดทำแผนกำรประเมินครูอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรกำรพัฒนำครูให้มีองค์ควำมรู้และทักษะให้ด้ำน
พหุปัญญำของผู้เรียน
10. ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดจั ดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำของแต่ล ะจังหวัด นำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด และขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
11. ให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และศึกษำธิกำรภำค มีบทบำทหน้ำที่ตรวจรำชกำร ติดตำม
ประเมินผลในระดับนโยบำย และจัดทำรำยงำนเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
อนึ่ง สำหรับภำรกิจของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนตำมปกติ( Function) งำนในเชิง
ยุทธศำสตร์ (Agenda) และงำนในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินกำรอยู่ก่อนนั้น หำกรัฐบำลหรือ
กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจำกที่กำหนด หำกมีควำม
สอดคล้องกับหลักกำรในข้ำงต้น ให้ถือเป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จะต้องเร่งรัด กำกับ
ติดตำม ตรวจสอบให้กำรดำเนินกำรเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภำพอย่ำงเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.25602564) โดยได้น้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำน และสอดคล้อง
กับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดย
กำหนดสำระสำคัญ ดังนี้
วิสยั ทัศน์
“มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมสุขในสังคม”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทสู่สำกล
2. เสริมสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ
1. คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำร เปลี่ยนแปลง
และกำรพัฒนำประเทศในอนำคต
2. กำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำ เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกำสในเรียนรูอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ และทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมตำมหลักธรรมำภิบำล
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
ตัวชี้วดั ตามเป้าหมายหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชำ
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำหลักระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จำกกำรทดสอบระดับชำติ
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีควำมเป็นพลเมืองและพลโลก
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยประเภทอำชีวศึกษำต่อสำยสำมัญ
6. จำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของคนไทยอำยุ 15 - 59 ปี
7. ร้อยละของกำลังแรงงำนที่สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นขึ้นไป
8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชำกรวยเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย อำยุ 15-17 ปี
9. สัดส่วนผู้เรียนในสถำนศึกษำทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
10. จำนวนภำคีเครือข่ำยที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัด/พัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
2. ยุทธศำสตร์ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำกำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร ของกำรพัฒนำ
ประเทศ
4. ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเขำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรูอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
6. ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ

นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของยุทธศำสตร์ชำติเป็น
อย่ำงยิ่ง เพรำะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริม สร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษ ย์ ซึ่งเป็ นยุทธศำสตร์ที่เน้น กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒ นำทรัพ ยำกรมนุษ ย์ของ
ประเทศอย่ำงเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่
ดี เก่ง และมีคุณ ภำพพร้อมขับ เคลื่อนกำรพัฒ นำประเทศไปข้ำงหน้ำอย่ำงเต็ม ศักยภำพ ซึ่ง “คนไทยในอนำคต
จะต้องมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน และมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ
รับ ผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัส ถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มี
หลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทั กษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 และอนุรักษ์ภำษำ
ท้องถิ่น มีนิสัย รักกำรเรีย นรู้และกำรพัฒ นำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำรเกษตรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง”
ดังนั้น เพื่อให้กำรพัฒนำประเทศไปสู่เป้ำหมำย “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจ
พัฒ นำอย่ำ งต่อ เนื่อ ง สัง คมเป็น ธรรม ฐำนทรัพ ยำกรธรรมชำติยั่งยืน ” สำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้น
พื้นฐำน จึงได้กำหนดนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ 2563 สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560 – 2579 แผนกำรปฏิรูปประเทศ
นโยบำยรัฐบำลที่ได้แถลงนโยบำยต่อรัฐสภำ เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎำคม 2562 และนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ เป้ำประสงค์ และมำตรกำรและ
แนวทำงในกำรดำเนินกำร ดังนี้
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕

วิสัยทัศน์
“สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน”

พันธกิจ
1. จั ด กำรศึ ก ษำเพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งควำมมั่ น คงของสถำบั น หลั ก ของชำติ แ ละกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
๓. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
และเท่ำเทียม
5. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ
6. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) เพื่อพัฒนำมุ่งสู่ Thailand 4.0

เป้าหมาย
1. ผู้ เรี ย นมี ค วำมรั ก ในสถำบั น หลั ก ชองชำติ และยึ ด มั่ น กำรปกครองระบอบประชำธิ ป ไตยอั น มี
พระมหำกษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชำติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม
2. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ภำษำและอื่น ๆ ได้รับ
กำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ
3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตำม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำ
ตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้ำวสู่สำกล
นำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
4. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมรู้ และจรรยำบรรณตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ
5. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร) กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ
6. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development
Goals : SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึ กษำ มีสมดุลใน
กำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร มีกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ และกำร
รำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้งำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ

นโยบาย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้กำหนดนโยบำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยยึดหลัก
ของกำรพัฒ นำที่ยั่ งยืน และกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในอนำคต เป็นแนวทำงในกำรจัด
กำรศึกษำจั ดกำรศึกษำขั้น พื้น ฐำน และสอดคล้ องกับยุท ธศำสตร์ช ำติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บ ทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลด
ควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
เป้ำประสงค์
๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่
พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำครอบครัวรับผิดชอบต่อ ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์มัธยัสถ์สุจริตอดออม
โอบอ้อมอำรี มีวินัยและรักษำศีลธรรม
๓. ผู้เรียนทุกคนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบ
ต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและ ทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซ
เบอร์และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น
๔. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับโอกำส และกำรพัฒนำอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ และมีคุณภำพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
๕. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น
พื้นที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง เป็นต้น ได้รับกำรบริกำร ด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพ และ
เหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมือง
ดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม
๓. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือ กับภัยคุกคำมทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์
อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น
๔. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับโอกำส และกำรพัฒนำอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ และมีคุณภำพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
๕. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร
เช่น พื้นที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพ และ
เหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
๖. จำนวนสถำนศึกษำที่น้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จ พระปรเมนทรรำมำธิบดี
ศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนำผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่กำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
๗. จำนวนสถำนศึกษำที่จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักใน
สถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้ำประสงค์
๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีควำมเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศตำมควำมถนัดและควำมสนใจ นำไปสู่กำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้ำง
นวัตกรรม เป็นนวัตกร
๓. ผู้เรียนได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ
ตัวชี้วัด
๑. จำนวนผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะควำมรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy)
ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์Mathematical( Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์Scientific( Literacy) ตำม
แนวทำงกำรประเมินPISA
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภำพได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้ำประสงค์
๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีกำรพัฒนำ ที่สอดคล้องกับแนวโน้มกำร
พัฒนำของประเทศ
๒. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร และมีทักษะควำมสำมำรถที่สอดคล้องกับทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถทำงำน ร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรมรวมถึงกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้เพื่อกำรวำงแผนชีวิต ที่เหมำะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้
๓. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้และทักษะนำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม
๔. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำ มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประเทศ
๕. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิต
อย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
๖. ครู เปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ กำรเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้
๗. ครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และเป็นแบบอย่ำง ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัด
๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (3 R 8C)
๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ทีม่ ีคะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนระดับชำติ(NT)
ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ
๕๐ ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ มีทักษะ
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำ ตำมควำมถนัดและควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิต และวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่ำงมีควำมสุข มีควำม
ยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข
ทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
๗. ครูมีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้หรือ
อำนวยกำรกำรเรียนรู้
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
เป้ำประสงค์
๑. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
๒. สถำนศึกษำกับองค์กรปกครองท้องถิ่นภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในระดับพื้นที่ร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำ
๓. สถำนศึกษำมีคุณภำพและมีมำตรฐำนตำมบริบทของพื้นที่
๔. งบประมำณ และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้อง กับสภำพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึง
ควำมจำเป็นตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และ ของสถำนศึกษำ
๕. งบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย และงบลงทุนแก่สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสมเพื่อให้สถำนศึกษำบริหำรงำนจัด
กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๖. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกำส เข้ำถึงบริกำรด้ำนกำรศึกษำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๗. พัฒนำระบบกำรติดตำม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้ำงหลักประกันสิทธิ กำรได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
ของประชำชน
ตัวชี้วัด
๑. ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำที่มีคุณภำพเป็นมำตรฐำนเสมอกัน
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมำณอุดหนุนอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง โดย
คำนึงถึงควำมจำเป็นตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึกษำและควำมต้องกำรจำเป็น
พิเศษสำหรับผู้พิกำร
๓. ผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้
อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ
๔. ครูได้รับกำรสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
๕. สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท ด้ำนประเภท ขนำด และพื้นที่
๖. สถำนศึกษำนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๗. สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนว ที่มีประสิทธิภำพ
๘. สถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถนำมำใช้ในกำรวำงแผนจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสานึกด้านการผลและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒ . สถานศึกษาสามารถนาเทคโนโลยีมาจัดทาระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง ฉลากสีเขียว
เพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในทุกโรง ตามแนวทาง Thailand ๔.๐
๓. สถานศึกษามีการจัดทานโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค สู่การลด
ปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอนต่า
๕. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนใน
สังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็น
แบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
๖. สถานศึกษาในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก ๒๒๕ เขต มีนโยบายส่งเสริมความรู้และ
สร้างจิตสานึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๗. สถานศึกษาต้นแบบนาขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จานวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน
๘ . มีสถำนศึกษำนวัตกรรมต้นแบบในกำรนำ 3 RS มำประยุกต์ใช้ในกำรผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จำนวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน
๙. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต มีการทานโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้
สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
๒. สถานศึกษามีการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมีส่งเสริมการ
คัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนาขยะ มาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้
พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดาเนินกิจกรรม
ประจาวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบQR CODE และ Paper less
๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดาเนินการจัดทา งานวิจัยด้านการสร้างสานึก
ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
๗. ครู และนักเรียนสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและชุมชนได้ตามแนวทาThailand ๔.๐
๘. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็นสานักงาน
สีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
๑. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุม ด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
๒. หน่วยงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องปรับเปลี่ยน ให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. หน่วยงานทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
๒. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มี
ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่
มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง นานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ
๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อ
วางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
๘. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)
เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
๙ . สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการจัดการศึกษา
วิเคราะห์ศักยภาพสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส ( Opportunities : O )
O1 กำรคมนำคมกำรสื่อสำรสะดวกรวดเร็ว

T1

O2 อำชีพในท้องถิ่นเอื้อต่อกำรจัดกำรศึกษำ

T2

O3 มีสถำนที่สำคัญและเป็นแหล่งท่องเที่ยว

T3

O4 โรงเรียนกระจำยทุกพื้นที่และเพียงพอ

T4

O5 มีกำรสืบทอดประเพณีที่ดี มีเอกลักษณ์เฉพำะ

T5

O6 กำรปฏิรูประบบรำชกำร

T6

O7 กำรแข่งขันและควำมคำดหวังด้ำนกำรศึกษำของ
ผู้ปกครองเพิ่มขึ้น
O8 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ชุมชนให้ควำมช่วยเหลือ
สนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
O9 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนมีกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน
O10 หน่วยงำนตั้งอยู่ใกล้สถำบันอุดมศึกษำเอื้อต่อ
กำรจัดกิจกรรมพัฒนำบุคลำกร
O11 ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนทำให้กำร
บริหำรงำนมีประสิทธิภำพ

T7
T8

อุปสรรค ( Threats : T )
ผู้ปกครองมีรำยได้น้อย ยำกจน ขำดกำรเอำใจใส่
ดูแลบุตร
กำรคมนำคมสะดวกผู้ปกครองนิยมส่งลูกเข้ำเรียน
ในเมือง ทำให้มีโรงเรียนในชุมชนมีนักเรียนลดลง
นโยบำยระดับสูงเปลี่ยน ส่งผลต่อกำรนำนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง
มีโรงเรียนขนำดเล็กเพิ่มมำกขึ้น ทำให้กำรบริหำร
จัดกำรศึกษำมีอุปสรรค
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่เปิด
โอกำสให้บริหำรงบประมำณ ส่วนใหญ่ดำเนินกำร
ตำมนโยบำย
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร เป็นไปตำมนโยบำยแต่
ไม่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
ระเบียบหลักเกณฑ์และข้อจำกัดในกำรใช้
งบประมำณไม่สอดคล้องกับกำรพัฒนำงำน
กำรอพยพย้ำยถิ่นผู้ปกครองส่งผลต่อจำนวนนักเรียน
และกำรจัดกำรศึกษำ
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง(Strengths : S)
S1 ผู้บริหำรนำนโยบำยมำกำหนดเป็นแผนงำน
โครงกำรและแจ้งให้บุคลำกรทรำบและปฏิบัติ
S2 มีโรงเรียนต้นแบบ แกนนำ นำร่อง
S3 ทีมงำนเข้มแข็ง มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีคุณธรรม
S4 บุคลำกรมีคุณวุฒิ มีควำมรู้ มีประสบกำรณ์
ปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำง ตำมกรอบอัตรำกำลัง
S5 บุคลำกรมีมนุษย์สัมพันธ์ในกำรปฏิบัติงำนได้ดี
S6 มีวัสดุครุภัณฑ์ทันสมัยครบทั้งครุภัณฑ์สำนักงำน
และกำรสื่อสำร
S7 ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญกับงำน และส่งเสริม
สนับสนุน
S8 โรงเรียนจัดกำรศึกษำได้หลำกหลำย ในระบบ
โดยครอบครัว และตำมอัธยำศัย
S9 มีผลกำรประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ
ในระดับดี
S10 มีแผนกำรใช้งบประมำณที่ชัดเจน
S11 ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำมำกขึ้น

จุดอ่อน (Weaknesses : W)
W1 โรงเรียนขนำดเล็กมำก และมีครูไม่ครบชั้น
W2 งำนวิจัยเพื่อกำรพัฒนำมีน้อย
W3 ครูมีวฒ
ุ ิไม่ตรงสำขำวิชำที่สอน ขำดประสบกำรณ์
เฉพำะด้ำน เช่น กำรเงินพัสดุ ICT วิชำกำร
W4 ขำดบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีในกำรบูรณำกำรจัดทำ
สำรสนเทศเขตพื้นที่และสถำนศึกษำ
W5 ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีทักษะกำรบริหำรงำนวิชำกำร
น้อยกว่ำด้ำนอื่น
W6 ข้อมูลสำรสนเทศขำดกำรพัฒนำ กำรจัดเก็บ กำร
สืบค้น กำรบูรณำกำรและกำรประยุกต์ใช้
W7 บุคลำกรไม่ได้รับกำรพัฒนำตรงตำมสมรรถนะ
W8 กำรให้บริกำรกำรศึกษำยังไม่เท่ำเทียมทุกโรงเรียน
ทำให้ผู้เรียนมีคุณภำพไม่เป็นไปตำมที่กำหนด
W9 งบประมำณมีกฎระเบียบให้ต้องปฏิบัติ ไม่สำมำรถ
นำไปใช้ได้ตำมต้องกำร
W10 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังขำดประสิทธิภำพ
W11 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำยังขำดและเกิน
ในบำงพื้นที่

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก รูปแบบ C- CPEST
1. ด้ำนพฤติกรรมของลูกค้ำ (Customer Behaviors : C)
โอกำส กำรแข่งขันและควำมคำดหวังด้ำนกำรศึกษำของผู้ปกครองเพิ่มขึ้น
อุปสรรค 1. ผู้ปกครองมีรำยได้น้อย ยำกจน ขำดกำรเอำใจใส่ดูแลบุตร
2. กำรอพยพย้ำยถิ่นผู้ปกครองส่งผลต่อจำนวนนักเรียนและกำรจัดกำรศึกษำ
2. ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย(Political and legal : P)
โอกำส กำรปฏิรูประบบรำชกำร
อุปสรรค 1. นโยบำยระดับสูงเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้กำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง
2. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ไม่เปิดโอกำสให้บริหำรงบประมำณ
ส่วนใหญ่ทำตำมนโยบำย
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3. ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic factors : E)
โอกำส 1. อำชีพในท้องถิ่นเอื้อต่อกำรจัดกำรศึกษำ
2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ชุมชนให้ควำมช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
3. นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน
4. ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนทำให้กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพ
อุปสรรค 1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตำมนโยบำยแต่ไม่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ
2. ระเบียบหลักเกณฑ์และข้อจำกัดในกำรใช้งบประมำณไม่สอดคล้องกับกำรพัฒนำงำน
4. ปัจจัยด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural : S)
โอกำส 1. มีสถำนที่สำคัญและเป็นแหล่งท้องเที่ยว
2. โรงเรียนกระจำยทุกพื้นที่และเพียงพอ
3. มีกำรสืบทอดประเพณีที่ดี มีเอกลักษณ์เฉพำะ
4. หน่วยงำนตั้งอยู่ใกล้สถำบันอุดมศึกษำเอื้อต่อกำรจัดกิจกรรมพัฒนำบุคลำกร
อุปสรรค มีโรงเรียนขนำดเล็กเพิ่มขึ้นทำให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีอุปสรรค
5. ด้ำนเทคโนโลยี (Technological : T)
โอกำส กำรคมนำคมกำรสื่อสำรสะดวกรวดเร็ว
อุปสรรค กำรคมนำคมสะดวก ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรไปเรียนในเมือง ทำให้โรงเรียนในชุมชน
มีนักเรียนลดลง
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน แบบ 2S4M
1. ด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำยองค์กร (Structure and Policy : S1)
จุดแข็ง 1. ผู้บริหำรนำนโยบำยมำกำหนดเป็นแผนงำนโครงกำรและแจ้งให้บุคลำกรทรำบและปฏิบัติ
2. บุคลำกรมีคุณวุฒิ มีควำมรู้ มีประสบกำรณ์ ปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำงกรอบอัตรำกำลัง
จุดอ่อน 1. โรงเรียนขนำดเล็กมำกและมีครูไม่ครบชั้น
2. กำรให้บริกำรกำรศึกษำยังไม่เท่ำเทียมทุกโรงเรียนทำให้ผู้เรียนมีคุณภำพไม่เป็นไปตำม
ที่กำหนด
2. ผลผลิตและกำรบริกำร (Service and Products : S2)
จุดแข็ง 1. มีโรงเรียนต้นแบบ แกนนำ นำร่อง
2. มีผลกำรประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำในระดับดี
จุดอ่อน งำนวิจัยเพื่อกำรพัฒนำมีน้อย
3. บุคลำกร (Man : M1)
จุดแข็ง 1. ทีมงำนเข้มแข็ง มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีคุณธรรม
2. บุคลำกรมีมนุษย์สัมพันธ์ในกำรปฏิบัติงำนได้ดี
จุดอ่อน 1. ครูมีวุฒิไม่ตรงสำขำวิชำที่สอนขำดประสบกำรณ์เฉพำะด้ำน เช่น กำรเงินพัสดุ ICT วิชำกำร
2. ขำดบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีในกำรบูรณำกำรจัดทำสำรสนเทศเขตพื้นที่และสถำนศึกษำ
3. บุคลำกรไม่ได้รับกำรพัฒนำตรงตำมสมรรถนะ
4. กำรเงิน (Money : M2)
จุดแข็ง มีแผนกำรใช้งบประมำณชัดเจน
จุดอ่อน งบประมำณมีกฎระเบียบให้ต้องปฏิบัติ ไม่สำมำรถนำไปใช้ได้ตำมต้องกำร
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔
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5. วัสดุอุปกรณ์ (Material : M3)
จุดแข็ง 1. มีวัสดุครุภณ
ั ฑ์ทันสมัยพร้อมพัฒนำงำนและกำรสื่อสำร
จุดอ่อน 2. ข้อมูลสำรสนเทศขำดกำรพัฒนำ กำรจัดเก็บ กำรสืบค้น กำรบูรกำร และกำรประยุกต์ใช้
6. กำรบริหำรจัดกำร (Management : M4)
จุดแข็ง 1. ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญและสนับสนุนงำน และส่งเสริมสนับสนุน
2. โรงเรียนจัดกำรศึกษำได้หลำกหลำย ในระบบ โดยครอบครัว และตำมอัธยำศัย
3. ครอบครัวชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำมำกขึ้น
จุดอ่อน 1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีทักษะกำรบริหำรงำนวิชำกำรน้อยกว่ำด้ำนอื่น
2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังขำดประสิทธิภำพ
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำยังขำดและเกินในบำงพื้นที่
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
โดยกำรศึกษำวิเครำะห์ศักยภำพสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4
(SWOT analysis) ดังนี้

โอกาส O

ตาแหน่งที่ 2 Question marks
เอื้อแต่อ่อน
1.16

4.26
1.06

จุดแข็ง S

3.63

3.53

-0.09

W จุดอ่อน

3.20

อุปสรรค T
 สภำพแวดล้อมภำยนอกเป็นโอกำส (1.06) เป็นปัจจัยเอื้อ
 สภำพแวดล้อมภำยใน เป็นจุดอ่อน (-0.09)
ปัจจัยภายนอก ที่เป็นโอกำสในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ (+4.26) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
ด้ำนพฤติกรรมลูกค้ำ (+1.20) และเมื่อพิจำรณำโดยภำพรวมแล้ว ปัจจัยภำยนอก มีโอกำสมำกกว่ำ
อุปสรรค ซึ่งเอื้อต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ (+1.06)
ปัจจัยภายใน โดยสรุปเป็นจุดอ่อน (-3.63) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนโครงสร้ำง/นโยบำย
(-0.96) เมื่อพิจำรณำโดยรวมแล้ว มีจุดอ่อนในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมำกกว่ำจุดแข็ง (0.09)
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ทิศทางการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
วิสัยทัศน์ ( Vision )
“ องค์กรจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ ”

พันธกิจ ( Mission )
1. ส่งเสริมสนับสนุนสร้ำงโอกำสกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค
2. ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
3. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่มืออำชีพ
4. สร้ำงควำมเข้มแข็งให้เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
5. พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ

ค่านิยมองค์การ (Core Value)
SMART&T : บริการดี มีคุณธรรม นาวิชาการ ทบทวนงานด้วยทีมและเทคโนโลยี
S
M
A
R
T
T

: Service Mind
: Moral
: Academic
: Reflection
: Team
: Technology

บริการดี
มีคุณธรรม
นาวิชาการ
ทบทวนงาน
ทีมงาน
เทคโนโลยี

กลยุทธ์ ( Strategic )
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม
องค์กร เป้ำประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องนโยบำยด้ำนกำรศึกษำจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและหน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ
ให้สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล จึงได้กำหนดกลยุทธ์ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
กลยุทธ์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพสู่ควำมเป็นเลิศ
2. สำมำรถบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจและให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล
ผู้รับบริกำรพึงพอใจและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ
3. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตรงตำมสมรรถนะ และภำระงำน มีขวัญ กำลังใจ
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. ขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จ โดยกำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือ
พัฒนำสถำนศึกษำด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย
5. สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งภำยในและภำยนอก ให้มีควำมเข้ำใจและเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม

จุดเน้น
1. น้อมนำศำสตร์พระรำชำ
3. อ่ำนเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

2. พัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
4. มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นเลิศ

5. ก่อเกิดงำนอำชีพ

6. เร่งรีบพัฒนำเทคโนโลยี

7. มีกำรพัฒนำหลักสูตร

8. อ่ำนพูดภำษำอังกฤษ

9. ส่งเสริมกำรคิดวิเครำะห์

10. บ่มเพำะคุณธรรม

11. นำสู่คุณภำพมำตรฐำน

12. สืบสำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและควำมเป็นไทย

13. ใส่ใจนิเทศภำยใน

14. ก้ำวไกลสู่ห้องเรียนคุณภำพ 4 มิติ

15. พิชิต Active learning

16. รู้จริง ประกันคุณภำพภำยใน

17. ร่วมใจ เครือข่ำยกำรมีส่วนร่วม

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ที่

ตัวชี้วัด

1

ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบัน
หลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิต
สำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัยและ
รักษำศีลธรรม
ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถ
รับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น
ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน
กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ
ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พื้นที่สูง ชำยแดน
ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสม
ตรงตำมควำมต้องกำร สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
จำนวนสถำนศึกษำที่น้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของ
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่กำหนดได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
จำนวนสถำนศึกษำที่จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่น
กำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม
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สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ที่

ตัวชี้วัด

1

จำนวนผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะควำมรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำร
รู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์
(Mathematical Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์
(Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภำพได้รับโอกำสเข้ำสูเวทีกำรแข่งขันระดับ
นำนำชำติ
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ค่าเป้าหมาย
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ที่
1
2
3

4

5

6
7

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
65
70
75
ที่ 21 (3R8C)
ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
50
55
60
ควำมสำมำรถพื้นฐำนระดับชำติ (NT) ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
+3
+3
+3
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปี
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
ร้อยละผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ที่ 6 ชั้น
70
75
80
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีทักษะกำรเรียนรู้เชื่อมโยง
สู่อำชีพและกำรมีงำนทำ ตำมควำมถนัดและควำมต้องกำรของ
ตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
วำงแผนชีวิตและวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้
ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
80
85
90
ได้อย่ำงมีควำมสุข มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถทำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
ผู้เรียนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี
80
85
90
สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
ครู มีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
80
85
90
คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้หรือผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้
ตัวชี้วัด

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริหารการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
ที่

ตัวชี้วัด

1

ผู้เรียนสำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำที่มีคุณภำพเป็นมำตรฐำน
เสมอกัน
ผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมำณอุดหนุนอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม
สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงควำมจำเป็นตำมสภำพ
พื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถำนศึกษำ และ
ควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิกำร
ผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital
Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ
ครูได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล(Digital
Device)เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน
สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท
ด้ำนประเภท ขนำด และพื้นที่
สถำนศึกษำนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้เป็น
เครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและกำร
แนะแนวที่มีประสิทธิภำพ
สถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถ
นำมำใช้ในกำรวำงแผนจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
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ค่าเป้าหมาย
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่

ตัวชี้วัด

1

สถำนศึกษำในสังกัดมีนโยบำยและจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ที่ถูกต้อง
และสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและชุมชน เช่น กำรส่งเสริมอำชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม กำรลดใช้สำรเคมีกำรปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง ฯลฯ
สถำนศึกษำมีกำรนำขยะมำใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงำน
เพื่อลดปริมำณขยะ และมีกำรส่งเสริมกำรคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อ
ลดปริมำณคำร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรเรื่องกำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วมและ
กำรนำขยะมำใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสำระกำรเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้อง
นักเรียนเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ มีกำรขยำยผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน
โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้ำนกำรลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่ำงรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงำนอุตสำหกรรมสีเขียว
ฯลฯ
นักเรียน สถำนศึกษำมีกำรเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกำรลดปริมำณ
คำร์บอนไดออกไซต์ในกำรดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถำนศึกษำ
และที่บ้ำน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ OR
CODE และ Paper less
ครู มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ
ดำเนินกำรจัดทำงำนวิจัยด้ำนกำรสร้ำงสำนึกด้ำนกำรผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
ครู และนักเรียนสำมำรถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่ำนกระบวนกำรคิดมำ
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียน กำรจัดกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตำมแนวทำง Thailand 4.0
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีกำรปรับปรุงและ
พัฒนำบุคลำกรสถำนที่ให้เป็นสำนักงำนสีเขียวต้นแบบมีนโยบำยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน
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ค่าเป้าหมาย
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สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่

ตัวชี้วัด

1

สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำให้
เป็นหน่วยงำนที่มีควำมทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ เป็น
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้
สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพครอบคลุม
ทุกอำเภอ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ นำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
และตัดสินใจ ทั้งระบบ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีควำมโปร่งใส
ปลอดกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหำรจัดกำรตำมหลัก
ธรรมำภิบำล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ผ่ำนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
สถำนศึกษำในสังกัด มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศวิชำกำร ผู้เรียน
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ
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สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕

ส่วนที่ 4
แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565
ที่

โครงการ

ประมาณการงบประมาณ

ปี 2563
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 100,000
2
3

พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 4 มิติ

100,000

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

ปี 2564

ปี 2565

100,000

100,000 นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลฯ
100,000 นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลฯ
35,000 นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลฯ

100,000

นิเทศเพื่อยกระดับพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธโดยใช้กลุ่ม
35,000
35,000
เครือข่ายโรงเรียนเป็นฐานด้วยเทคนิค Direct tell &
Peer assist” ปีงบประมาณ 2563
4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตร
31,200
31,200
31,200
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
5 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อ
49,000
49,000
49,000
ส่งเสริมศักยภาพด้านการอ่านออกเขียนได้ และการ
วิเคราะห์โดยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active
Learning
6 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ 100,000 100,000 100,000
คุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
7 ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมพัฒนา
30,600
30,600
30,600
ทักษะอาชีพในโรงเรียน
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภา
37,600
37,600
37,600
นักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
9 พัฒนากิจการลูกเสือ – เนตรนารี ประจาปีงบประมาณ 107,600 107,600 107,600
พ.ศ. 2563
รวมกลยุทธ์ที่ 1
591,000 591,000 591,000
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
10 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ
250,000 250,000 250,000
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รวมกลยุทธ์ที่ 2
250,000 250,000 250,000
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
11 นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นทีเ่ ป็นฐาน ปีงบประมาณ
150,000 150,000 150,000
พ.ศ. 2563

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลฯ
นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลฯ
นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลฯ
นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลฯ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลฯ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
ที่

โครงการ

ประมาณการงบประมาณ
ปี 2563
59,400

ปี 2564
59,400

ปี 2565
59,400

กลุ่มที่
รับผิดชอบ
นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลฯ
นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลฯ

12 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ปีงบประมาณพ.ศ. 2563
13 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และบูรณาการใช้
8,000
8,000
8,000
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างเครือข่าย
ห้องเรียนคุณภาพ
14 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ 51,000
51,000
51,000 นิเทศ ติดตาม
ไทยสาหรับครูปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเมินผลฯ
15 ส่งเสริมพัฒนายกระดับวิชาชีพทางการศึกษา ประจาปี 53,000
53,000
53,000 พัฒนาครูและ
บุคลากรฯ
พ.ศ.2563
16 สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
31,000
31,000
31,000 บริหารงาน
ราชการหรือลูกจ้างชั่วคราว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
บุคคล
2563
352,400 352,400 352,400
รวมกลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา
17 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
17,600
17,600
17,600 ส่งเสริมการจัด
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
การศึกษา
18 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก “บริหารจัดการ
65,600
65,600
65,600 นโยบายและ
โรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ”
แผน
83,200
83,200
83,200
รวมกลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
19 สิ่งแวดล้อมศึกษา
59,900 59,900
59,900
นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลฯ
59,900 59,900
59,900
รวมกลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
20 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
30,000
30,000
30,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา
21 พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหาร 200,000 200,000 200,000 อานวยการ
จัดการ
22 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสนับสนุนการศึกษา
64,500
64,500
64,500 อานวยการ
และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
23 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่ 55,000
55,000
55,000 อานวยการ
การศึกษา
24 ประชุมปฏิบัติการจัดจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทาง
52,400
52,400
52,400 บริหารการเงินฯ
อิเล็กทรอนิกส์(e-GP)

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
ที่

ประมาณการงบประมาณ

โครงการ

25 ประชุมปฏิบัติการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วย
ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
26 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาม
นโยบาย
27 ยกระดับประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
รวมกลยุทธ์ที่ 6
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปี 2563
25,600

ปี 2564
25,600

ปี 2565
25,600

200,000

200,000

200,000

36,000

36,000

36,000

663,500

663,500

663,500

2,000,000 2,000,000 2,000,000

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

กลุ่มที่
รับผิดชอบ
บริหารการเงินฯ
นโยบายและ
แผน
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕

ส่วนที่ 5
การบริหารแผนสู่ความสาเร็จ
การบริหารจัดการแผน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 ได้จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน (พ.ศ.2563 - 2565) เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล
กระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกำรดำเนินงำน
ให้ประสบผลสำเร็จ สำมำรถที่จะผลักดันกำรทำงำนของกลไกที่สำคัญให้บรรลุผลลัพธ์ตำมที่ตั้งเป้ำหมำย
กำรดำเนินงำนที่จะบังเกิดผลอย่ำงมีประสิทธิภำพจำเป็นที่จะต้องมีกำรผลักดันให้มีกำรปรับเปลี่ ยนแนวคิด
ค่ำนิยม เป้ำหมำย รวมถึง วิธีและกระบวนกำรทำงำนนำแผนสู่กำรปฏิบัติ จะต้องทำให้หน่วยงำนยอมรับ
แนวทำง แผนงำน โครงกำร และพร้อมที่จะนำแนวทำงนั้นไปดำเนินกำรได้อย่ำงเหมำะสม ดังนั้น กำรระดม
ทรั พยำกร แสวงหำกำรสนั บสนุน เพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติและสร้ำงควำมเป็นปึกแผ่นให้ เกิดขึ้น เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องมีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของและมีส่วนร่วม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4
จึงได้กำหนดแนวทำงในกำรดำเนินงำนสู่ควำมสำเร็จ และกระบวนกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้
1. กำรเผยแพร่และเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำระสำคัญของแผน นำวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้ำประสงค์ ค่ำนิยม กลยุทธ์ ให้เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรทุกระดับได้รับทรำบ มีส่วนร่วมและให้กำร
สนับสนุนอย่ำงกว้ำงขวำง เพื่อให้กำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ผู้บริหำรกำรศึกษำเข้ำใจและผลักดันให้มีกำรดำเนินงำนตำมแผนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
สม่ำเสมอ
3. ขับเคลื่อนด้วยกำรมีส่วนร่วมของสถำนศึกษำและกลุ่มต่ำง ๆ ตำมพันธกิจที่ได้รับมอบหมำย
รวมถึงแสวงหำและประสำนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภำคเอกชนและภำคประชำสังคมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
4. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำให้มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และสำมำรถ
ให้บริกำรได้ตรงกับควำมต้องกำรและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
5. พัฒนำระบบกำรกำกับ ติดตำมและกำรประเมินผลที่มุ่งเน้นกำรประเมินเพื่อกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรดำเนินงำนโดยมีกำรพัฒนำตัวชี้วัดผลสำเร็จกำรดำเนินงำน ทั้งในด้ำนปริมำณ คุณภำพ ระยะเวลำ
ในกำรประเมิน ผู้ประเมินและแนวทำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การกากับติดตาม/ประเมินผล
กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ.2563 –
2565) เพื่อหำข้อสรุปเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนว่ำได้ผลเป็นอย่ำงไร กำรดำเนินงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
อย่ำงไร เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ กำรประเมินในขั้นตอนนี้จะทำให้ได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับ
ควำมสำเร็จและควำมล้มเหลวของกำรปฏิบัติงำน เพื่อจะนำมำเป็นบทเรียนที่จะช่วยในกำรตัดสินใจสำหรับกำร
ดำเนินงำนใหม่ รวมทั้งกำรปรับปรุงโครงกำรซึ่งมีลักษณะเหมือน หรือใกล้เคียงกับที่ได้ประเมิน

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
ประเด็นที่นำมำพิจำรณำในกำรติดตำมและประเมินผลเมื่อสิ้นระยะเวลำของแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ประกอบด้วย
1. กำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณเมื่อเทียบกับเป้ำหมำย
เป็นกำรติดตำมและประเมินเกี่ยวกับปัจจัยเข้ำ (Input) หรือกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่ใช้ใน
กำรดำเนินโครงกำรตำมแผนว่ำเป็นไปตำมที่ได้กำหนดในโครงกำรหรือกิจกรรมมำกน้อยเพียงใด
2. กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
เป็นกำรติดตำมและประเมินผล กระบวนกำร (Process) ในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนหรือ
โครงกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำในแต่ละกลยุทธ์ รวมถึงกำรสรุปปัญหำและ
อุปสรรคในกระบวนกำรทำงำนอย่ำงไร
3. กำรติดตำมและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรดำเนินโครงกำร
เป็นกำรติดตำมและประเมินผลผลิต (Output) ที่ได้จำกกำรดำเนินโครงกำรเมื่อเทียบกับ
เป้ำหมำยที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรประเมินผลในขั้นตอนนี้เป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ว่ำสำมำรถดำเนินงำนตำมโครงกำรและกิจกรรมที่กำหนดไว้ได้ตำมแผนเมื่อเทียบกับเป้ำหมำยหรือไม่ ทั้งนี้ โดยใช้
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด(KPI)ที่ได้กำหนดเป็นเครื่องมือที่จะนำไปติดตำมและประเมินผล โดยเปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้น
จริงภำยใต้งบประมำณที่ได้รับ
4. กำรติดตำมและประเมินผลลัพธ์ของกำรดำเนินโครงกำร
เป็นกำรติดตำมและประเมินผลลั พ ธ์ (Outcome) ของโครงกำรหรือเป็นกำรประเมินผล
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำรว่ำนักเรียนและครูได้รับประโยชน์จำกกำรดำเนินงำนที่กำหนดในแต่ละโครงกำรและ
กิจกรรมหรือไม่
ทั้งนี้ เป็นกำรติดตำมและประเมินผลโดยพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์ของโครงกำรว่ำผลกำร
ดำเนินงำนได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำรและกิจกรรมที่ระบุไว้หรือไม่ เพียงใด และหำกไม่บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ สำเหตุ ปัญหำ อุปสรรค คืออะไร เพื่อจะได้นำบทเรียนที่ได้เรียนรู้จำกโครงกำรและกิจกรรมดังกล่ำว
มำปรับปรุงโครงกำรหรือกิจกรรมที่จะดำเนินกำรต่อไปในอนำคต
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕

คณะทางาน
ทีป่ รึกษา
1. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
2. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
3. ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

คณะทางาน
1. นางวิไลวรรณ สองเมืองแก่น
2. นางสาวนงนภัส แก้ววงศ์ดี
3. นางสุนทรี สุวรรณภูมิ
4. นางนพวรรณ ศรชัยไพศาล
5. นางสิริพิม อูปเงิน
6. นางทัศยา สว่างไสว

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รวบรวม/เรียบเรียง/ออกแบบ/จัดทาเอกสาร
นางสาวนงนภัส แก้ววงศ์ดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
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