
 
 

 

ส่วนที่ 1 
บริบทที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม ่

  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ ได้น ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561–2580) แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบำยรัฐบำล นโยบำยควำม
มั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. 2558-2564 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563 
และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษำธิกำร และบริบทต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องมำเชื่อมโยงกับอ ำนำจหน้ำที่
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ และก ำหนดเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  

   1. ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580)   
   คณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) และประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ เมื่อวันที่ 8 ตุลำคม พ.ศ.2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะ 20 ปี                      
โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และยทุธศำสตร์ ดังนี้  
   วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   ควำมม่ันคง หมำยถึง กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งภำยใน 
ประเทศ และภำยนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมี
ควำมมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทำงกำรทหำร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง เช่น ประเทศมีควำม
มั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีกำรปกครองระบบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์มีควำมเข้มแข็งเป็นศูนย์กลำงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชำชน                 
มีระบบกำรเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น ำไปสู่กำรบริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล 
สังคม มีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกก ำลังเพ่ือพัฒนำประเทศ ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีควำมอบอุ่น ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคง พอเพียงกับกำรด ำรงชีวิต     
มีกำรออมส ำหรับวัยเกษียณ ควำมมั่นคงของอำหำร พลังงำน และน้ ำ มีที่อยู่อำศัย และควำมปลอดภั ยในชีวิต
ทรัพย์สิน 
   ควำมม่ังคั่ง หมำยถึง ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องและมีควำมยั่งยืน   
จนเข้ำสู่กลุ่มประเทศรำยได้สูง ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรมีควำมอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์ 
จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกขึ้น และมีกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงทุกภำคส่วน มีคุณภำพชีวิตตำมมำตรฐำน
ขององค์กำรสหประชำชำติ ไม่มีประชำชนที่อยู่ในภำวะควำมยำกจน เศรษฐกิจในประเทศมีควำมเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับประเทศต่ำงๆ ทั้งในตลำดโลกและตลำดภำยในประเทศ 
เพ่ือให้สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ ตลอดจนมีกำรสร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนำคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทกำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบำทที่ส ำคัญในเวทีโลก 
และมีควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงแน่นแฟ้นกับประเทศ ในภูมิภำคเอเชีย เป็นจุดส ำคัญของกำร
เชื่อมโยงในภูมิภำคทั้งกำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท ำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในกำร
พัฒนำ นอกจำกนั้น ยังมีควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์                   
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ทุนทำงปัญญำ ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
   ควำมยั่งยืน หมำยถึง กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนให้เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักกำรใช้ กำรรักษำ และ               
กำรฟ้ืนฟูฐำนทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจนเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศ กำรผลิตและกำรบริโภค เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้นและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอ้ืออำทร เสียสละ เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
รัฐบำลมีนโยบำยที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืน และให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และ     
ทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล                   
มีเสถียรภำพและยั่งยืน 
   โดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ คือ “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจ
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภำพของประเทศ                    
ในหลำกหลำยมิติ พัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำสและ                   
ควำม เสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม และมีภำครัฐของ
ประชำชนเพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยกำรประเมินผลกำร พัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประกอบด้วย  
   1) ควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
   2) ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และกำรกระจำยรำยได้ 
   3) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ 
   4) ควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคของสังคม 
   5) ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติ 
   6) ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ   
   ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศำสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภำรกิจของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
   1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง 
ประชำชนมีควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำช 
อธิปไตย และมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมและภัยพิบัติ                            
ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงที่มีอยู่                       
ในปัจจุบัน และที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต ใช้กลไกกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำรทั้งกับส่วนรำชกำร 
ภำคเอกชน ประชำสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพ้ืนฐำน
ของหลักธรรมำภิบำลเพ่ือเอ้ืออ ำนวยประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรของยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนอ่ืนๆ ให้สำมำรถ
ขับเคลื่อนไปได้ตำมทิศทำงและเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
   2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ                   
ที่มุ่งเน้นกำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ บนพื้นฐำนแนวคิด 3 ประกำร ได้แก่  
    1) “ต่อยอดอดีต”โดยมองกลับไปที่รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย รวมทั้งควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ 
ในด้ำนอ่ืนๆ น ำมำประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และ
สังคมโลกสมัยใหม ่
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    2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศ                  
ในมิติต่ำงๆ ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง โครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และ
กำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต 
    3) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพ่ิมศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคนรุ่นใหม่ 
รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์ที่รองรับอนำคต 
บนพื้นฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำครัฐ ให้ประเทศไทย
สำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่ ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับ   
กำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ดี รวมถึงกำรเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลำงและลดควำมเหลื่อมล้ ำของคน                  
ในประเทศได้ในครำวเดียวกัน 
   3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้ำหมำย  
กำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทย มีควำมพร้อม
ทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิด                  
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 และอนุรักษ์ภำษำ
ท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกร  นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง 
   4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  มีเป้ำหมำย                    
กำรพัฒนำ ที่ส ำคัญที่ให้ควำมส ำคัญกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น มำร่วมขับเคลื่อน โดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชน ในกำรร่วมคิด  ร่วมท ำเพ่ือส่วนรวม                   
กำรกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่น กำรเสริมสร้ำง                 
ควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง และกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทย  ทั้งในมิติสุขภำพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ  สำมำรถพ่ึงตนเอง และท ำประโยชน์แก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นำนที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและสวั สดิกำรที่มีคุณภำพ     
อย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง 
   5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้ำน สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศอย่ำงบูรณำกำร ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำน และกำรให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้
เข้ำมำมีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้โดยเป็นกำรด ำเนินกำร บนพ้ืนฐำนกำร เติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต โดยให้คว ำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสมดุล                   
ทั้ง 3 ด้ำน อันจะน ำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง 
   6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชน และประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำท หน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่
ในกำรก ำกับหรือในกำรให้บริกำรในระบบเศรษฐกิจที่มีกำรแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก ธรรมำภิบำล   
ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีควำมทันสมัยและพร้อม   ที่จะปรับตัวให้
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ 
ระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ และปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภำคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่ำนิยมควำม
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ซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ์ และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงสิ้นเชิง 
นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมีควำมชัดเจน มีเพียงเท่ำที่จ ำเป็นมีควำมทันสมัย มีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ 
และ น ำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและเอ้ือต่อกำรพัฒนำ โดยกระบวนกำรยุติธรรมมีกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ 
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม 
 

     2. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
    ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 มำตรำ 10 บัญญัติว่ำ  เมื่อมี    
พระบรมรำชโองกำร ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ชำติแล้ว ให้คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติแต่ละด้ำนจัดท ำ
แผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ  เสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ   
        แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ใน
ยุทธศำสตร์ชำติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น รวมทั้งกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประกอบ ด้วย 
6 ด้ำน 23 ประเด็น (ข้อมูล : พฤศจิกำยน 2561) ดังนี้ 
    1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง  
     1.1 แผนแม่บทประเด็นควำมม่ันคง 
      1.2 แผนแม่บทประเด็นกำรต่ำงประเทศ 
    2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
      2.1 แผนแม่บทประเด็นกำรพัฒนำกำรเกษตร 
      2.2 แผนแม่บทประเด็นอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 

    2.3 แผนแม่บทประเด็นกำรท่องเที่ยว 
    2.4 แผนแม่บทประเด็นกำรพัฒนำพื้นที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ 
    2.5 แผนแม่บทประเด็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

       2.6 แผนแม่บทประเด็นกำรพัฒนำเศรษฐกิจบนพื้นฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่และวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม 
         2.7 แผนแม่บทประเด็นเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 

              2.8 แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม   
    3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
     3.1 แผนแม่บทประเด็นกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
     3.2 แผนแม่บทประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
     3.3 แผนแม่บทประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
     3.4 แผนแม่บทประเด็นกำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี   
                 3.5 แผนแม่บทประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพกำรกีฬำ 
    4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  
           4.1 แผนแม่บทประเด็นกำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
   4.2 แผนแม่บทประเด็นกำรพัฒนำควำมเสมอภำค และส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก 
                         4.3 แผนแม่บทประเด็นกำรสร้ำงหลักประกันทำงสังคม 
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    5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        5.1 แผนแม่บทประเด็นกำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
              5.2 แผนแม่บทประเด็นกำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ 
         6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
       6.1 แผนแม่บทประเด็นกำรพัฒนำกำรบริกำรประชำชนและกำรพัฒนำประสิทธิภำพภำครัฐ 
                      6.2 แผนแม่บทประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                      6.3 แผนแม่บทประเด็นกำรพัฒนำกฎหมำยและกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม 
 

    3. แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
            รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 65 ก ำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติ  เพ่ือเป็น
เป้ำหมำยระยะยำวในกำรพัฒนำประเทศ ประกอบกับมำตรำ 257 และมำตรำ 259 ก ำหนดให้ท ำกำรปฏิรูป
ประเทศเพ่ือวำงรำกฐำนกำรพัฒนำไปสู่ประเทศที่มีควำมสำมัคคีปรองดอง มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีควำมสมดุล ประชำชนในสังคมมีโอกำสทัดเทียมกัน และมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศและกำรปกครอง ในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยจะต้องด ำเนินกำรปฏิรูปอย่ำงต่อเนื่องในช่วงห้ำปีข้ำงหน้ำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ใน
แผนกำรปฏิรูปแต่ละด้ำน คือ 1) ด้ำนกำรเมือง 2) ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 3) ด้ำนกฎหมำย 4) ด้ำน
กระบวนกำรยุติธรรม 5) ด้ำนเศรษฐกิจ 6) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้ำนสำธำรณสุข       
8) ด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ 9) ด้ำนสังคม 10) ด้ำนพลังงำน 11) ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ภำพรวมแผนกำรปฏิรูปประเทศ : สศช. มีนำคม 2561) มีประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับภำรกิจของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน 7 ด้ำน ดังนี้ 
    แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง 
    กำรธ ำรงไว้ซึ่งกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ที่มีควำมมั่นคง มีควำมชอบธรรม มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชำติ 
บ้ำนเมืองและประชำชน สร้ำงกำรมีส่วนร่วม รู้จักยอมรับควำมเห็นที่แตกต่ำงกัน พรรคกำรเมืองด ำเนินกิจกรรม
โดยเปิดเผยและตรวจสอบได้และพัฒนำเป็นสถำบันทำงกำรเมืองของประชำชน ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชำชนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน และสร้ำงให้เกิด
กำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองโดยสันติวิธี  โดยมีเป้ำหมำยและประเด็นกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ 
    เป้ำหมำยที่ 1 ให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองรวมตลอดทั้ง
กำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ รู้จักยอมรับในควำมเห็นทำงกำรเมืองโดยสุจริตที่แตกต่ำงกัน และให้ประชำชน
ใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชำมติโดยอิสระปรำศจำกกำรครอบง ำไม่ว่ำด้วยทำงใด 
    ประเด็นปฏิรูปที่ 1 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
ระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    พันธกิจที่ 1 กำรให้กำรศึกษำและเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
    กลยุทธ์ที่ 1 กำรให้กำรศึกษำและเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
    กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง (Political Education) 
วัฒนธรรมทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยฯ          
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       แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
     เป้ำหมำยปรับเปลี่ ยนภำครัฐ สู่กำรเป็น “ภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชน”          
ตำมยุทธศำสตร์ชำติที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน อันจะส่งผลให้ภำครัฐ
ได้รับควำมเชื่อถือไว้วำงใจจำกประชำชน (Public Trust)  แผนปฏิรูประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
ก ำหนดประเด็นปฏิรูปไว้ 6 ประกำร และก ำหนดกลยุทธ์ แผนงำน ไว้ในแต่ละประเด็นปฏิรูป ในส่วนของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวข้องอยู่ 2 ประเด็นปฏิรูป 
     ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภำครัฐมีมำตรฐำน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้ำวสู่
รัฐบำลดิจิทัล  
     กลยุทธ์ที่ 2 น ำระบบดิจิทัลมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรบริหำรรำชกำร 
     แผนงำนที่ 1 กำรพัฒนำหรือน ำระบบดิจิทัลมำใช้ปฏิบัติงำนและกำรบริหำรรำชกำร 
     เป้ำหมำย : หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยกำรน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้งำน 
     กิจกรรม : พัฒนำหรือน ำระบบดิจิทัล เพ่ือรองรับท ำงำนตำมภำรกิจเฉพำะของหน่วยงำน
     กิจกรรม : พัฒนำหรือน ำระบบดิจิทัล เพ่ือรองรับงำนพ้ืนฐำนของหน่วยงำน เช่น งำนสำรบรรณ 
งำนแผนและงบประมำณ งำนพัสดุ งำนบริหำรบุคคล เป็นต้น  
     กลยุทธ์ที่ 3 บูรณำกำรข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐเพื่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
     แผนงำนที่ 1 กำรปรับปรุงพัฒนำกำรจัดท ำ รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงำน
ภำครัฐ   
       เป้ำหมำย :  หน่วยงำนภำครัฐมีกำรจัดท ำข้อมูลส ำคัญตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด และเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงำนภำยนอกได้ 
     กิจกรรม : จัดท ำชุดข้อมูลส ำคัญของหน่วยงำนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นไปตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนด 
     เป้ำหมำย :  ผู้บริหำรระดับสูงมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ส ำหรับใช้ในกำรตัดสินใจ
และกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
     กิจกรรม : เชื่อมโยงข้อมูลส ำคัญของต้นเข้ำสู่ศูนย์ข้อมูลกลำงภำครัฐเพ่ือให้ผู้บริหำร
ระดับสูงสำมำรถน ำไปใช้ในกำรตัดสินใจและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     แผนงำนที่ 3 สนับสนุนให้น ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรบริกำร
ประชำชน และกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
     เป้ำหมำย :  บุคลำกรภำครัฐมีสมรรถนะด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล กำรวิเครำะห์และ
น ำเสนอข้อมูล 
     กิจกรรม : พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรภำครัฐในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล  กำรวิเครำะห์
และน ำเสนอข้อมูลและกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
     ประเด็นปฏิรูปที่ 3 : โครงสร้ำงภำครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงำนมีผลสัมฤทธิ์สูง 
     กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงและระบบบริหำรงำนของรัฐ และลด/ละลำย
ควำมเป็นนิติบุคคลของกรม 
     แผนงำนที่ 1 กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิรูปองค์กำร 
        เป้ำหมำย : ส่วนรำชกำรมีกำรจัดท ำแผนปฏิรูปองค์กำร โดยมีกำรทบทวน 4 ด้ำน ได้แก่ 
โครงสร้ำง กระบวนงำน บุคลำกร และกฎหมำย 
     กิจกรรม : กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิรูปองค์กำร 
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     แผนงำนที่ 2 กำรปฏิรูประบบรำชกำร (Government Reform) 
     เป้ำหมำย : ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริกำรภำครัฐ 
     กิจกรรม : กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริกำรภำครัฐ (Service Reform) 
        แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย 
     กฎหมำยเป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
ให้ทันต่อกำรพัฒนำตำมกระแสโลกำภิวัตน์ เป็นธรรม และขจัดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม โดยมีเป้ำหมำย 
และประเด็นกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ 
     เป้ำหมำยที่ 1 มีกลไกให้กำรออกกฎหมำยเป็นกฎหมำยที่ดีและเท่ำที่จ ำเป็น รวมทั้งมีกลไก
ในกำรทบทวนกฎหมำยที่มีผลบังคับแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักกำร ตำมมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญ  
แห่งรำชอำณำจักรไทย 
     ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 1 มีกลไกให้กำรออกกฎหมำยเป็นกฎหมำยที่ดีและเท่ำที่จ ำเป็น 
รวมทั้งมีกลไกในกำรทบทวนกฎหมำย ที่มีผลบังคับแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักกำร ตำมมำตรำ 77  
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
     กิจกรรม จัดท ำกฎหมำยเพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย  
กำรก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรตรวจสอบควำมจ ำ เป็นในกำรตรำกฎหมำย กำรรับฟังควำมคิดเห็น 
ของผู้เกี่ยวข้อง กำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ประกอบกำรจัดท ำ  
ร่ำงกฎหมำยรวมทั้งก ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
        แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
     ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมได้รับกำรรักษำ ฟ้ืนฟูให้สมบูรณ์และยั่ งยืน 
เป็นรำกฐำนในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงสมดุลทั้งทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีกำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดควำมสมดุลระหว่ำงกำรคุ้มครองรักษำและกำรใช้ประโยชน์
อย่ำงยั่งยืน รวมทั้งมีระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพบนพ้ืนฐำนกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วน
ต่ำงๆ โดยมีเป้ำหมำยและประเด็นกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ 
     เป้ำหมำยที่ 1 ระบบบริหำรจัดกำรมลพิษที่แหล่งก ำเนิดมีประสิทธิภำพส่งผลต่อคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดีส ำหรับประชำชน 
     ประเด็นกำรปฏิรูปที่  1 เสริมสร้ ำงระบบบริหำรจัดกำรมลพิษที่ แหล่ งก ำ เนิ ด 
ให้มีประสิทธิภำพ 
     กิจกรรมที่ 2 ให้ควำมรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในกำรคัดแยกขยะแต่ละประเภท รวมทั้ง
ผนวกควำมรู้เรื่องกำรคัดแยกขยะเข้ำไปในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
        แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
     กำรสร้ำงดุลยภำพระหว่ำงเสรีภำพของกำรท ำหน้ำที่ของสื่อบนควำมรับผิดชอบ 
กับกำรก ำกับที่มีควำมชอบธรรม และกำรใช้พื้นที่ดิจิทัลเพ่ือกำรสื่อสำรอย่ำงมีจรรยำบรรณ ด ำรงรักษำเสรีภำพ
ของกำรแสดงออก กำรรับรู้ของประชำชน ด้วยควำมเชื่อว่ำเสรีภำพของกำรสื่อสำร คือ เสรีภำพของประชำชน
ตำมแนวทำงของประชำธิปไตย สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของ
ชำติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี โดยมีเป้ำหมำยและประเด็นกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร ดังนี้ 
     เป้ำหมำย  
     1. กำรมุ่งเน้นกำรสร้ำงดุลยภำพระหว่ำงเสรีภำพของกำรท ำหน้ำที่ของสื่อบนควำมรับผิดชอบกับ
กำ รก ำ กั บที่ มี ค ว ำมชอบธ รรม  และกำร ใ ช้ พ้ื นที่ ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อก ำ ร สื่ อ ส ำ ร อย่ ำ ง มี จ ร ร ย ำบร รณ  
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ด ำรงรักษำเสรีภำพของกำรแสดงออก กำรรับรู้ของประชำชน ด้วยควำมเชื่อว่ำเสรีภำพของกำรสื่อสำร  
คือเสรีภำพของประชำชนตำมแนวทำงของประชำธิปไตย 
     2. สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชำติ 
และปลูกฝังทัศนคติที่ด ี
     ประเดน็กำรปฏิรูปที่ 1 กำรปฏิรูปกำรรู้เท่ำทันสื่อของประชำชน 
     กิจกรรม กำรจัดสัมมนำเรื่อง “กำรรู้ เท่ำทันสื่อ” ในโรงเรียนและในมหำวิทยำลัย 
และในสถำนที่สำธำรณะส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยที่อยู่นอกสถำนศึกษำในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด  
อย่ำงต่อเนื่อง      
        แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม 
     คนไทยมีหลักประกันทำงรำยได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ
และมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่กำรมีจิตสำธำรณะเพ่ิมขึ้น สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกำสและไม่แบ่งแยก 
ภำครัฐมีข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนสังคมที่บูรณำกำรทุกหน่วยงำนและเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ 
และให้ชุมชนท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็ง โดยสำมำรถบริหำรจัดกำรชุมชนได้ด้วยตนเอง  โดยมีเป้ำหมำย 
และประเด็นกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ 
     เป้ำหมำย คนไทยมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่กำรมีจิตสำธำรณะเพ่ิมขึ้น  
     ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 5 กำรมีส่วนร่วม กำรเรียนรู้  กำรรับรู้และกำรส่งเสริมกิจกรรม 
ทำงสังคม 
     กิจกรรมที่ 2 สร้ำงพลังแผ่นดิน 
        แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     ประชำชนมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรทุจริต มีมำตรกำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน และยกระดับกำรบังคับใช้มำตรกำรทำงวินัยและกฎหมำยต่อเจ้ำพนักงำนของรัฐ  
โดยมีเป้ำหมำยและประเด็นกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ 
     เป้ำหมำย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 
     ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 1 ด้ำนกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง 
     กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้ำงกำรรับรู้และจิตส ำนึกของประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม 
     กิจกรรมที่  1.9 สร้ำงทัศนคติ ควำมรู้และปลูกฝังเยำวชนในสถำนศึกษำทุกระดับ 
ให้รังเกียจกำรทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของกำรทุจริตคอร์รัปชั่นต่อประเทศชำติ 
     ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 2 ด้ำนกำรป้องปรำม 
     กลยุทธ์ที่  2 ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชำ  
มีมำตรกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และเป็นตัวอย่ำงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด ำเนินกำร  
ให้ถือเป็นควำมผิดวินัยหรือควำมผิดอำญำ 
     กิจกรรมที่ 2.2 ปลุกจิตส ำนึกให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีคุณธรรมควำมซื่อตรง ( Integrity)  
โดยเน้นควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่ (ซื่อสัตย์สุจริตตำมเป้ำหมำยอย่ำงดีท่ีสุด) และซื่อตรงต่อประชำชน 
     กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้ำงหน่วยงำนตรวจสอบภำยในให้เป็นกลไกอิสระและมีกำรเฝ้ำระวัง
กำรทุจริตในหน่วยงำน 
     กิจกรรมที่  3.3 วำงระบบกำรประเมินควำมเสี่ ยงต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในส่วนรำชกำรเป็นประจ ำทุกปี และรำยงำนผลกำรปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชำเหนือตนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด          
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     กลยุทธ์ที่ 4 ท ำให้กำรให้สินบนแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ำรังเกียจไม่พึงกระท ำ 
     กิจกรรมที่ 4.3 พัฒนำแนวทำงกำรก ำหนดมำตรกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพ่ือใช้ 
ในองค์กรภำครัฐและเอกชนในกำรป้องกันกำรให้สินบนและกำรเรียกรับสินบนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  
ในทุกรูปแบบ 
 

   4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้จัดท ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ส ำหรับใช้เป็นแผนพัฒนำประเทศไทยในระยะ 5 ปี       
ซ่ึงเป็นกำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม เ พ่ือเตรียมควำมพร้อมและ
วำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำ
ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกำรพัฒนำประเทศในระยะของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักกำรที่ส ำคัญ คอื  
   1) ยึด “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณำกำรกำรพัฒนำในทุกมิติ     
อย่ำงสมเหตุสมผล มีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไขที่จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำคน มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคม
คุณภำพ มีที่ยืนและเปิดโอกำสให้กับทุกคนในสังคมได้ด ำเนินชีวิตที่ดีมีควำมสุข และอยู่ร่วมกัน อย่ำงสมำนฉันท์  
   2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ”มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิต และสุขภำวะที่ดี ส ำหรับคนไทย 
พัฒนำคนให้มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบ 
ต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนำคนทุกช่วงวัยและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงมี
คุณภำพ รวมถึงกำรสร้ำงคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  ใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม  
   3) ยึด “วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี” มำเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง   
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์
ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   4) ยึด “เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ  
20 ปี มำเป็นกรอบในกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้ำหมำยในระดับย่อยลงมำ ควบคู่กับ
กรอบเป้ำหมำยที่ยั่งยืน (SDGs)  
   5) ยึด “หลักกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ลดควำมเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโต 
จำกกำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนของกำรใช้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม” 
   6) ยึด “หลักกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์     
ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว”  
   วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่ำนิยมที่ดี 
มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็งพ่ึงพำ
ตนเองได ้
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   3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมม่ันคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ 
   4. เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุน    
กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 

5. เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรท ำงำน                 
เชิงบูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ 

6. เพ่ือให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพ่ือรองรับ     
กำรพัฒนำยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำงๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบำทน ำและ
สร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำค 
ภูมิภำค และโลก 
  เป้ำหมำยรวม เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้ก ำหนดเป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำ
ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดี                
ของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้ เท่ำทันสถำนกำรณ์มีควำม
รับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณมีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย 
  2. ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง
ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ      
อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม  
  3. ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ                   
ฐำนบริกำรและดิจิทัล มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและ
ขนำดเล็กที่เข้มแข็งสำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำรมีระบบ 
กำรผลิตและให้บริกำรจำกฐำนรำยได้เดิมท่ีมีมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำรฐำนควำมรู้
ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลิตและกำรให้บริกำรสู่ภูมิภำคเพ่ือลด
ควำมเหลื่อมล้ ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพ 

4. ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีควำมม่ันคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ  
  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศำสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภำรกิจ       
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 9 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  ให้ควำมส ำคัญกับกำร
วำงรำกฐำน กำรพัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนำให้มีสุขภำพกำยและใจที่ดี 
มีทักษะ ทำงสมอง ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ควบคู่กับกำรพัฒนำคนไทย
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภำวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส ำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม      
มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถปรับตัวเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐำนของกำรมี
สถำบันทำงสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบันชุมชน และ
ภำคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนำทุนมนุษย์ให้มีคุณภำพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทำงสังคมส ำคัญในกำรขับเคลื่อน                   
กำรพัฒนำประเทศ 
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  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล  ำในสังคม ให้ควำมส ำคัญกับ             
กำรด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพบริกำรทำงสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรศึกษำและสำธำรณสุข 
รวมทั้งกำรปิดช่องว่ำงกำรคุ้มครองทำงสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกที่ได้ขับเคลื่ อน
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมำกข้ึนในเรื่องกำรเพิ่มทักษะแรงงำนและกำรใช้นโยบำย
แรงงำนที่สนับสนุนกำรเพ่ิมผลิตภำพแรงงำนและเสริมสร้ำงรำยได้สูงขึ้น และกำรสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจและ
สังคมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสนับสนุนในเรื่องกำรสร้ำงอำชีพ รำยได้ และให้ควำมช่วยเหลือ ที่เชื่อมโยง กำรเพ่ิมผลิต
ภำพส ำหรับประชำกรกลุ่มร้อยละ 40 รำยได้ต่ ำสุด ผู้ด้อยโอกำส สตรี และผู้สูงอำยุ อำทิ กำรสนับสนุนธุรกิจ
ขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดย่อม วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคม กำรพัฒนำองค์กรกำรเงิน ฐำนรำก
และกำรเข้ำถึงเงินทุนเพ่ือสร้ำงอำชีพ และกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิตคุณภำพดีที่รำคำเป็นธรรม เป็นต้น 
และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้งบประมำณเชิงพ้ืนที่และบูรณำกำรเพ่ือกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
  ยุทธศำสตร์ที่  3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืนเน้นให้เศรษฐกิจ
เติบโตได้ตำมศักยภำพและมีเสถียรภำพ ภำคส่งออกมีกำรพัฒนำจนสำมำรถขยำยตัวและเป็นกลไกส ำคัญ                   
ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภำพกำรผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น กำรลงทุนภำครัฐและเอกชนมีกำร
ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องและมำจำกควำมร่วมมือกันมำกขึ้น ประชำชนและผู้ประกอบกำรเข้ำสู่ระบบภำษีมำกขึ้น และ
ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจำกนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรำยสำขำมีกำร
เติบโตอย่ำงเข้มแข็ง ภำคกำรเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมขึ้น มีกำรพัฒนำเมือง
อุตสำหกรรมนิเวศ กำรท่องเที่ยวสำมำรถทำรำยได้และแข่งขันได้มำกขึ้น วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม                 
มีบทบำทต่อระบบเศรษฐกิจมำกขึ้น ภำคกำรเงินมีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น และใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นก้ำวหน้ำที่ เข้มข้นมำกขึ้น กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล กำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพ               
ของก ำลังคน และควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรขยำยฐำนเศรษฐกิจ กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่และกำรพัฒนำ
ตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจ กำรผสมผสำนภำคบริกำรเข้ำกับกำรค้ำและกำรเตรียมควำมพร้อมของภำคบริกำร  
ให้สำมำรถรองรับกำรแข่งขันที่เสรีขึ้น  
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประเด็นท้ำทำย   
ที่ต้องเร่งด ำเนินกำรในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ กำรสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
ยกระดับคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตของประชำชน 
เร่งแก้ไขปัญหำวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจำกกำรผลิต และกำรบริโภค พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่
โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้ำงมำกขึ้น ต้องเร่งเตรียมควำม
พร้อมในลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ รวมทั้งบริหำรจัดกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติทำงธรรมชำติ  

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ันคั่ง
และยั่งยืน ให้ควำมส ำคัญต่อกำรฟ้ืนฟูพ้ืนฐำนด้ำนควำมมั่นคงที่เป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยเฉพำะกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสันติของผู้มีควำมเห็นต่ำงทำงควำมคิดและ
อุดมกำรณ์บนพื้นฐำนของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุขและกำรเตรียมกำร
รับมือกับภัยคุกคำมข้ำมชำติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยยะส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล   
ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลำส ำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจัง เพ่ือให้
เป็นปัจจัยสนับสนุนส ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศในทุกด้ำนให้ประสบผลส ำเร็จบรรลุเป้ำหมำย  
ทั้งกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภำพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่ำงเป็นธรรม และประชำชน 
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มีส่วนร่วม มีกำรกระจำยอ ำนำจ และแบ่งภำรกิจรับผิดชอบที่เหมำะสม ระหว่ำงส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถิ่น 
และวำงพ้ืนฐำนเพื่อให้บรรลุตำมกรอบเป้ำหมำยอนำคตในปี 2579 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นกำรขยำยขีด 
ควำมสำมำรถและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก และ
ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดควำมเชื่อมโยงในอนุภูมิภำคและในอำเซียน              
อย่ำงเป็นระบบ โดยมีโครงข่ำยเชื่อมโยงภำยในประเทศที่สนับสนุนกำรพัฒนำพ้ืนที่ตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจต่ำงๆ              
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลเพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภำพ                       
กำรด ำเนินกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำน และกำรคุ้มครองผู้บริโภค กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศ และกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร ในสำขำ                    
โลจิสติกส์และหน่วยงำนที่มีศักยภำพเพ่ือไปท ำธุรกิจในต่ำงประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรใช้องค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ผลงำนวิจัยและพัฒนำ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี นวัตกรรมและควำมคิด
สร้ำงสรรค์อย่ำงเข้มข้นทั้งในภำคธุรกิจ ภำครัฐ และภำคประชำสังคม รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ
สภำวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐำนที่เอ้ืออ ำนวยทั้งกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำบุคลำกรวิจัย 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ประเทศให้ก้ำวสู่เป้ำหมำย  

ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์
จำกศักยภำพและภูมิสังคมเฉพำะของพ้ืนที่ และกำรด ำเนินยุทธศำสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภำคและ
จังหวัดในกำรเป็นฐำนกำรผลิตและบริกำรที่ส ำคัญ ประกอบกับกำรขยำยตัวของประชำกรในเขตเมือง  จะเป็น
โอกำสในกำรกระจำยควำมเจริญและยกระดับรำยได้ของประชำชนโดยกำรพัฒนำเมืองให้เป็นเมือง น่ำอยู่และมี
ศักยภำพในกำรรองรับกำรค้ำกำรลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจำกกำรกระจุกตัวของกำรพัฒนำ ในกรุงเทพฯ 
และภำคกลำงไปสู่ภูมิภำค นอกจำกนี้ กำรเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนยังเป็นโอกำสในกำร
เปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดนเชื่อมโยงกำรค้ำกำรลงทุนในภูมิภำคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้ำนอีกด้วย 

 

   5. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579  
   แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วำงกรอบเป้ำหมำยและทิศทำงกำรจัด
กำรศึกษำของประเทศ โดยมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำคใน
กำรศึกษำที่มีคุณภำพ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ พัฒนำคนให้มีสมรรถนะในกำร
ท ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำตำม
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ยึดหลักส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำประกอบด้วย หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือปวงชน (Education 
for All) หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมเท่ำเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักกำรมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตำม
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภำยในประเทศ 
(Local Issues) อำทิ คุณภำพของคนช่วงวัย กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของประเทศ ควำมเหลื่อมล้ ำ
ของกำรกระจำยรำยได้ และวิกฤติด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยน ำยุทธศำสตร์ชำติมำเป็นกรอบควำมคิดส ำคัญในกำร
จัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
    วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิต
อย่ำงเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
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    วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
    2. เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ 
    3. เพ่ือพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี 
และร่วมมือผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือน ำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ ำ
ภำยในประเทศลดลง 
    ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภำรกิจของส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงศึกษำธิกำรทั้ง 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
    เป้ำหมำย 
    1. คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
กำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
    3. คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่                         
                            แนวทำงกำรพัฒนำ 
    1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
    3. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่
ตำมแนวตะเข็บชำยแดน และพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม   
กลุ่มชน-ชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว) 
    4. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรจัดระบบกำรดูแลและป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ อำทิ 
อำชญำกรรมและควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำงๆ ยำเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติภัยจำกโรคอุบัติใหม่  
ภัยจำกไซเบอร์ เป็นต้น 
    ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
    เป้ำหมำย 
    1. ก ำลังคนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็นและมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
    2. สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศ
เฉพำะด้ำน 
    3. กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและมูลค่ำเพ่ิมทำง
เศรษฐกิจ   
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
    1. ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในสำขำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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    2. ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
    3. ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและ
มูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ     
                           ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
    เป้ำหมำย 
    1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่
จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
    2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและ
มำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ 
    3. สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรได้อย่ำงมี
คุณภำพและมำตรฐำน 
    4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน นวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและมำตรฐำน และ
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
    5. ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพ 
    6. ระบบกำรผลิตคร ูอำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มำตรฐำนระดับสำกล 
    7. ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน 
                        แนวทำงกำรพัฒนำ 
    1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอย่ำงเหมำะสม เต็มตำมศักยภำพในแต่ละช่วงวัย 
    2. ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ให้มีคุณภำพ
มำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
    3. สร้ำงเสริมและปรับเปลี่ยนค่ำนิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่
พึงประสงค ์
    4. พัฒนำระบบและกลไกกำรติดตำม กำรวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ 
    5. พัฒนำคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน 
    6. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    7. พัฒนำคุณภำพครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
    เป้ำหมำย 
    1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
    2. กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำส ำหรับคนทุกชว่งวยั 
    3. ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน                  
เพ่ือกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมินและรำยงำนผล 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
    1. เพ่ิมโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
    2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
    3. พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำที่มีมำตรฐำน เชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ 
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                          ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    เป้ำหมำย 
    1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิดตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
    2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้  และสื่อกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
    3. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
    1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำ
แนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 
    2. ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้
ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    3. พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย และนวัตกรรม ด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
       ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
    เป้ำหมำย 
    1. โครงสร้ำง บทบำทและระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีควำมคล่องตัว ชัดเจนและ
สำมำรถตรวจสอบได้ 
    2. ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ 
    3. ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนและพ้ืนที่ 
    4. กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับลักษณะที่
แตกต่ำงกันของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรก ำลังแรงงำนของประเทศ 
    5. ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรม สร้ำงขวัญ
ก ำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
    1. ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
    2. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
    3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
    4. ปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับระบบกำรเงินเพ่ือกำรศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพและ
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
    5. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
         6. แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษำธิกำร  
  กระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนด สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ                        
พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ 

   วิสัยทัศน์ ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับกำรพัฒนำในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพพร้อม
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 



16 
 

 

   พันธกิจ  
  1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับและประเภทเทียบเท่ำระดับสำกล 
   2. สร้ำงควำมเสมอภำคและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
   3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
   4. ผลิต พัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพก ำลังคนให้มีควำมพร้อม รองรับกำรพัฒนำประเทศ 

ตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ 
   5. วิจัยและพัฒนำ เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
    เป้ำประสงค์หลัก 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล  
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ และมีทักษะที่จ ำเป็น                                         

ในศตวรรษท่ี 21 
3. ครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีจิตวิญญำณควำม

เป็นครู มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ     

4. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง เสมอภำคและ
เหมำะสมกับช่วงวัย 
          5. ก ำลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำน และกำรพัฒนำ
ประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

 6. องค์ควำมรู้ สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์เชิง
สำธำรณะหรือเชิงเศรษฐกิจ 
      7. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำและปลูกจิตส ำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับควำมมั่นคง และรู้เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่  

 8 ผู้เรียนมีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
กำรปฏิบัติ 
             9. ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ ตำมหลักธรรมำภิบำล ทันสมัย สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำที่หลำกหลำยตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนและกำรพัฒนำประเทศ ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

  ยุทธศำสตร์ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 

    ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

  ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 

  ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศำสตร์ที่  6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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กลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติ 
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและสร้ำงเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ กำรพัฒนำ
ทักษะกำรสร้ำงอำชีพ และกำรใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้และในพื้นที่พิเศษ  
    3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั งงำนวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของกำรพัฒนำประเทศ 
    1. ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน 
และกำรพัฒนำประเทศ 
    2. พัฒนำทักษะและสมรรถนะของก ำลังแรงงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี และรองรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ     
    3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรทั้งภำยในและต่ำงประเทศ เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
กระบวนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน 
    4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน
กำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติและแก้ไขปัญหำสังคม 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต   
 1. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดยพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน 

กิจกรรมเสริมทักษะในรูปแบบที่หลำกหลำย เหมำะสมในแต่ละช่วงวัย และสอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

 2. พัฒนำระบบและกลไกกำรติดตำม กำรวัดและประเมินผลผู้เรียนในทุกระดับและประเภท
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 3. ปรับระบบกำรผลิตและพัฒนำครู อำจำรย์ อย่ำงเป็นระบบ และสอดคล้องกับควำมต้องกำร  
ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับและประเภทกำรศึกษำ 

 4. สร้ำงเสริมและปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษะที่พึงประสงค์ มีควำมเป็น
พลเมือง และด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม   
  1. เพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพตอบสนอง 
ควำมต้องกำรผู้เรียนทุกช่วงวัยและผู้ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
  2. ระดมทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุนกำรศึกษำในทุกระดับและประเภทกำรศึกษำ 
  3. พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
  4. พัฒนำกระบวนกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำของประเทศ และระบบ             
กำรรำยงำนผลของฐำนข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลกำรศึกษำทุกระดับและประเภทกำรศึกษำที่เป็นเอกภำพ  
เป็นปัจจุบันและมีมำตรฐำนเดียวกัน 
  5. เร่งสร้ำงระบบกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 6. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับควำมสนใจ 
และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย และสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผู้เรียนมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม  
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนทุกช่วงวัย 
ในกำรด ำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ              
ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ  
 1. เร่งส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในกำรจัดกำรศึกษำและสร้ำงเครือข่ำย/ 
ควำมเป็นภำคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภำยในและต่ำงประเทศรวมทั้งสนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
  2. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำทั้งในระดับส่วนกลำง และในพ้ืนที่ระดับ
ภำค/จังหวัด ให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล  
 3. ปรับปรุงกลไกและกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้ทันสมัย เหมำะสมต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
คล่องตัว มีประสิทธิภำพ 
 4. พัฒนำระบบและกลไกกำรติดตำม ประเมินผล และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  
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 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ 

    ข้อมูลพื นฐำนด้ำนกำรศึกษำ 
ตำรำง สรุปจ ำนวนสถำนศึกษำจ ำแนกตำมกระทรวง หน่วยงำน/ผู้จัด ปีกำรศึกษำ 2563 

ล ำดบัที่ หน่วยงำน/ผู้จัด ระดบัทีเ่ปดิสอน จ ำนวน(แหง่) นักเรียน/นักศึกษำ(คน)
1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน (สพฐ.) ปฐมวัย-ประถม-มธัยม 842 172,769
2 ส ำนักคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช) ปฐมวัย-มธัยม 150 70,001
3 ส ำนักงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศัย (กศน) ประถม-มธัยม 488 19,209
4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ) ปวช-ปวส-ป.ตรี 18 23,005
5 ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแห่งชำติ มธัยมศึกษำ 28 3,726
6 กองบัญชำกำรต ำรวจตะเวนชำยแดน ปฐมวัย-ประถมศึกษำ 16 1,554
7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฐมวัย-มธัยมศึกษำ 78 16,722
8 ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก/ปฐมวัย (อปท.) ปฐมวัย 613 19,457
9 มหำวิทยำลัย ปริญญำตรี-โท-เอก 9 83,665
10 โรงเรียนสำธิต ปฐมวัย-มธัยม 3 2,218
11 มหำวิทยำลัยกำรกฬีำแห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่ ปริญญำตรี 1 1,218
12 โรงเรียนกฬีำจังหวัดเชียงใหม่ มธัยมศึกษำ 1 213
13 วิทยำลัยนำฏศิลปเชียงใหม่ มธัยมศึกษำ-ปริญญำตรี 1 679
14 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่ ปริญญำตรี 1 613

2,249 415,049รวมทัง้สิน้  
  หมำยเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎำคม 2563 
 

จำกตำรำง พบว่ำ มีหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่ 8 กระทรวง 14 หน่วยงำน/ ผู้จัด      
มีสถำนศึกษำทั้งสิ้น จ ำนวน  2,249  แห่ง มีนักเรียน/นักศึกษำ ทั้งสิ้นจ ำนวน 415,049 คน 
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  ตำรำง จ ำนวนสถำนศึกษำจ ำแนกตำมหน่วยงำน/ผู้จัด ปีกำรศึกษำ 2563 

ล ำดบัที่ หน่วยงำน/ผู้จัด ระดบัทีเ่ปดิสอน จ ำนวน(แหง่) ร้อยละ
1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน (สพฐ.) ปฐมวัย-ประถม-มธัยม 842 37.44
2 ส ำนักคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช) ปฐมวัย-มธัยม 150 6.67
3 ส ำนักงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศัย (กศน) ประถม-มธัยม 488 21.70
4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ) ปวช-ปวส-ป.ตรี 18 0.80
5 ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแห่งชำติ มธัยมศึกษำ 28 1.24
6 กองบัญชำกำรต ำรวจตะเวนชำยแดน ปฐมวัย-ประถมศึกษำ 16 0.71
7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฐมวัย-มธัยมศึกษำ 78 3.47
8 ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก/ปฐมวัย (อปท.) ปฐมวัย 613 27.26
9 มหำวิทยำลัย ปริญญำตรี-โท-เอก 9 0.40
10 โรงเรียนสำธิต ปฐมวัย-มธัยม 3 0.13
11 มหำวิทยำลัยกำรกฬีำแห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่ ปริญญำตรี 1 0.04
12 โรงเรียนกฬีำจังหวัดเชียงใหม่ มธัยมศึกษำ 1 0.04
13 วิทยำลัยนำฏศิลปเชียงใหม่ มธัยมศึกษำ-ปริญญำตรี 1 0.04
14 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่ ปริญญำตรี 1 0.04

2,249 100.00รวมทัง้สิน้  
  หมำยเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎำคม 2563 
 

จำกตำรำง พบว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มีโรงเรียนมำกที่สุด จ ำนวน 842 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 37.44 รองลงมำ คือ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก/ปฐมวัย ท้องถิ่น มีโรงเรียนจ ำนวน 613 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 27.26 อันดับสำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.)              
มีโรงเรียนจ ำนวน 488 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.70 และน้อยที่สุด คือ วิทยำลัยนำฏศิลป์เชียงใหม่, มหำวิทยำลัย
กำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่, โรงเรียนกีฬำจังหวัดเชียงใหม่ และวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
เชียงใหม่ มีทีล่ะ 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.04 
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ตำรำง จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมหน่วยงำน/ผู้จัด ปีกำรศึกษำ 2563 

ล ำดบัที่ หน่วยงำน/ผู้จัด ระดบัทีเ่ปดิสอน นักเรียน/นักศึกษำ(คน) ร้อยละ
1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน (สพฐ.) ปฐมวัย-ประถม-มธัยม 172,769 41.63
2 ส ำนักคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช) ปฐมวัย-มธัยม 70,001 16.87
3 ส ำนักงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศัย (กศน) ประถม-มธัยม 19,209 4.63
4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ) ปวช-ปวส-ป.ตรี 23,005 5.54
5 ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแห่งชำติ มธัยมศึกษำ 3,726 0.90
6 กองบัญชำกำรต ำรวจตะเวนชำยแดน ปฐมวัย-ประถมศึกษำ 1,554 0.37
7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฐมวัย-มธัยมศึกษำ 16,722 4.03
8 ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก/ปฐมวัย (อปท.) ปฐมวัย 19,457 4.69
9 มหำวิทยำลัย ปริญญำตรี-โท-เอก 83,665 20.16
10 โรงเรียนสำธิต ปฐมวัย-มธัยม 2,218 0.53
11 มหำวิทยำลัยกำรกฬีำแห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่ ปริญญำตรี 1,218 0.29
12 โรงเรียนกฬีำจังหวัดเชียงใหม่ มธัยมศึกษำ 213 0.05
13 วิทยำลัยนำฏศิลปเชียงใหม่ มธัยมศึกษำ-ปริญญำตรี 679 0.16
14 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่ ปริญญำตรี 613 0.15

415,049 100.00รวมทัง้สิน้  
  หมำยเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎำคม 2563 
 

จำกตำรำง พบว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีนักเรียนมำกที่สุด จ ำนวน 172,769 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.63 รองลงมำ คือ มหำวิทยำลัย มีนักศึกษำจ ำนวน 83,665 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.16 
อันดับสำม คือ สังกัดส ำนักงำนคณะกรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน มีนักเรียนจ ำนวน 70,001 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.87 และน้อยที่สุด คือ โรงเรียนกีฬำจังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนจ ำนวน 213 คน คิดเปน็ร้อยละ 0.05 
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ตำรำง จ ำนวนผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ และประเภทกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

ในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน รวม
กอ่นประถมศึกษำ 64,572 0 64,572
ประถมศึกษำ 125,526 4,311 129,837
มธัยมศึกษำตอนต้น 58,353 6,330 64,683
มธัยมศึกษำตอนปลำย 34,206 8,568 42,774
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 14,583 0 14,583
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้สูง 8,541 0 8,541
ปริญญำตรี 77,575 0 77,575
สูงกว่ำปริญญำตรี 7,974 0 7,974

รวมทัง้สิน้ 391,330 19,209 410,539

ระดบักำรศึกษำ
จ ำนวนผู้เรียน (คน)

 
  หมำยเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎำคม 2563 
 

จำกตำรำง พบว่ำ มีผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำถึงระดับสูงกว่ำปริญญำตรี รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 
410,539 คน แบ่งออกเป็นกำรศึกษำในระบบจ ำนวน 391,330 คน คิดเป็นร้อยละ 95.32 กำรศึกษำนอกระบบ
จ ำนวน 19,209 คน คิดเป็นร้อยละ 4.68  
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     ข้อมูลด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
ตำรำง ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน(O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6                           

ปีกำรศึกษำ 2562 

คณติศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์
ระดับประเทศ 32.9 49.07 34.42 35.55
ระดับกระทรวง ศธ. 33.13 49.18 34.64 35.68
ระดับภำคเหนือ 34.06 49.95 34.93 36.59
ระดับ ศธภ.15 33.37 49.49 35 36.31
ระดับ ศธจ.ชม. 33.25 49.35 36.01 36.37
สังกดั สพฐ. 31.06 47.4 30.28 34.19
สังกดั สพป. 31.06 47.4 30.28 34.19
สังกดั สช. 39.63 55 51.21 42.43
สังกดั สกอ. 41.67 55.23 39.43 41.45
สังกดั สศศ. 24.35 40.82 26.34 30.69
สังกดั อปท. 29.52 47.61 31.09 33.83
สังกดั ตชด. 22.63 36.64 25.18 26.95

คะแนนเฉลีย่ ปกีำรศึกษำ 2562
ผลสอบ ONET ป.6

 
   หมำยเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎำคม 2563 
 

จำกตำรำง พบว่ำ  
    1) คะแนนเฉลี่ยวิชำคณิตศำสตร์ ระดับสังกัด สกอ. มีคะแนนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.67  
และระดับสังกัด ตชด. มีคะแนนวิชำคณิตศำสตร์น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.63  
   2) คะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำไทย ระดับสังกัด สกอ. มีคะแนนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.23  
และระดับสังกัด ตชด. มีคะแนนวิชำภำษำไทยน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.64 
   3) คะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำอังกฤษ ระดับสังกัด สช. มีคะแนนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.21  
และระดับสังกัด ตชด. มีคะแนนวิชำภำษำอังกฤษน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.18 
   4) คะแนนเฉลี่ยวิชำวิทยำศำสตร์ ระดับสังกัด สช. มีคะแนนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.43  
และระดับสังกัด ตชด. มีคะแนนวิชำวิทยำศำสตร์น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.95 
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ตำรำง ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3                           
ปีกำรศึกษำ 2562 

คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์
ระดับประเทศ 26.73 55.14 33.25 30.07
ระดับกระทรวง ศธ. 27.19 55.63 33.69 30.25
ระดับภำคเหนือ 28.08 56.84 33.99 30.71
ระดับ ศธภ.15 27.87 56.66 34.39 30.7
ระดับ ศธจ.ชม. 28.62 57.44 35.92 30.95
ระดับสังกดั สพฐ. 26.3 56.4 32.74 30.3
ระดับสังกดั สพม. 28.91 58.96 35.5 31.15
ระดับสังกดั สพป. 23.13 53.28 29.39 29.26
ระดับสังกดั สช. 35.32 62.01 44.76 32.75
ระดับสังกดั สกอ. 62.45 77.41 68.79 45.73
ระดับสังกดั สศศ. 20.23 50.35 27.86 29.19
ระดับสังกดั อปท. 23.6 54.23 30.73 29.17
ระดับสังกดัสถำบันบัณฑิตพฒันศิลป์ 21.33 54.36 28.78 29.27
ระดับสังกดัส ำนักพทุธฯ 20.23 44.36 26.81 27.59

คะแนนเฉลีย่ ปกีำรศึกษำ 2562
ผลสอบ ONET ม.3

 
  หมำยเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎำคม 2563 
 

จำกตำรำง พบว่ำ  
    1) คะแนนเฉลี่ยวิชำคณิตศำสตร์ ระดับสังกัด สกอ. มีคะแนนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.45 
และระดับสังกัดส ำนักงำนพระพุทธฯ และระดับสังกัด สศศ. มีคะแนนวิชำคณิตศำสตร์น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
20.23  
   2) คะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำไทย ระดับสังกัด สกอ. มีคะแนนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.41 
และระดับสังกัดส ำนักงำนพระพุทธฯ มีคะแนนวิชำภำษำไทยน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.36 
   3) คะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำอังกฤษ ระดับสังกัด สกอ. มีคะแนนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.79 
และระดับสังกัดส ำนักงำนพระพุทธฯ มีคะแนนวิชำภำษำอังกฤษน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.81 
   4) คะแนนเฉลี่ยวิชำวิทยำศำสตร์ ระดับสังกัด สกอ. มีคะแนนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.73 
และระดับสังกัดส ำนักงำนพระพุทธฯ มีคะแนนวิชำวิทยำศำสตร์น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.59 
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 ตำรำง ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6                            
ปีกำรศึกษำ 2562 

คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์
สงัคมศึกษำ ศำสนำ

และวัฒนธรรม
ระดับประเทศ 25.41 42.21 29.2 29.2 35.7
ระดับกระทรวง ศธ. 25.83 42.67 29.59 29.44 35.94
ระดับภำคเหนือ 26.61 43.14 29.77 30.23 36.62
ระดับ ศธภ.15 26.77 43.25 30.71 30.38 36.82
ระดับ ศธจ.ชม. 28.3 44.51 32.77 31.2 37.38
ระดับสังกดั สพฐ. 24.81 42.1 28.36 29.04 36.21
ระดับสังกดั สพม. 25.08 42.47 28.58 29.18 36.4
ระดับสังกดั สพป. 15.91 29.95 21.17 24.5 30.13
ระดับสังกดั สช. 34.92 49.93 40.87 34.97 39.97
ระดับสังกดั สกอ. 63.79 66.85 65.47 52.53 48.52
ระดับสังกดั สศศ. 16.46 33.71 21.77 25.21 32.79
ระดับสังกดั อปท. 19.76 37.6 24.14 27.33 33.43
ระดับสังกดัสถำบันบัณฑิตพฒันศิลป์ 17.27 34.76 22.15 24.61 32.42
ระดับสังกดัส ำนักพทุธฯ 14.92 31.08 21.38 24.37 31.13

ผลสอบ ONET ม.6
คะแนนเฉลีย่ ปกีำรศึกษำ 2562

 
 หมำยเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎำคม 2563  
 

จำกตำรำง พบว่ำ  
   1) คะแนนเฉลี่ยวิชำคณิตศำสตร์ ระดับสังกัด สกอ. มีคะแนนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.79  และ
ระดับสังกัดส ำนักงำนพระพุทธฯ มีคะแนนวิชำคณิตศำสตร์น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.92  
  2) คะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำไทย ระดับสังกัด สกอ. มีคะแนนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.85  และระดับ
สังกัด สพป. มีคะแนนวิชำภำษำไทยน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.95 
  3) คะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำอังกฤษ ระดับสังกัด สกอ. มีคะแนนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.47  และ
ระดับสังกัด สพป. มีคะแนนวิชำภำษำอังกฤษน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.17 
  4) คะแนนเฉลี่ยวิชำวิทยำศำสตร์ ระดับสังกัด สกอ. มีคะแนนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.53  และ
ระดับสังกัดส ำนักงำนพระพุทธฯ มีคะแนนวิชำวิทยำศำสตร์น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.37 
  5) คะแนนเฉลี่ยวิชำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ระดับสังกัด สกอ. มีคะแนนมำกที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 48.52  และระดับสังกัด สพป. มีคะแนนวิชำวิทยำศำสตร์น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.13 
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ประเด็นปัญหำกำรจัดกำรศึกษำ 
  ประเด็นปัญหำและสำเหตุ 
  1) ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
      1.1 ระดับปฐมวัย 
   (1) ประเด็นปัญหำ 
        1) เด็กไม่ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
   (2) สำเหตุของปัญหำ 
        1) ขำดครูที่มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
        2) ขำดสื่อ อุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนปฐมวัย 
      1.2 ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
   (1) ประเด็นปัญหำ 
        1) สัมฤทธิผลทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ ำ 
        2) ผู้เรียนขำดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
        3) เด็กด้อยโอกำส/เด็กพิกำร/เด็กกลุ่มที่มีควำมต้องกำรพิเศษ ยังไม่ได้รับโอกำส
กำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
   (2) สำเหตุของปัญหำ 
        1) กำรขำดแคลนครู 
        2) เทคนิควิธีกำรสอนและกำรจัดกระบวนกำรเรียนไม่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักกำรคิด
วิเครำะห์ 
        3) ขำดสื่อ อุปกรณ์ และรูปแบบวิธีกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมกับเด็กที่มี      
ควำมต้องกำรพิเศษเฉพำะ 
      1.3 กำรอำชีวศึกษำ 
   (1) ประเด็นปัญหำ 
        1) ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรอำชีวศึกษำมีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำน 
        2) นักเรียนไม่นิยมเรียนอำชีวศึกษำ 
   (2) สำเหตุของปัญหำ 
        1) ภำพลักษณ์ เจตคติและค่ำนิยมของกำรเรียนอำชีวศึกษำไม่ดี ประกอบกับ
ค่ำตอบแทน และกำรยอมรับในสังคมต่ ำ 
        2) ผู้ส ำเร็จกำรอำชีวศึกษำระดับ ปวช. และปวส.ส่วนใหญ่ไม่ออกสู่ตลำดแรงงำน
มุ่งแต่เข้ำเรียนต่อในสถำบันอุดมศึกษำที่ เปิดสอนระดับปริญญำตรีในสำขำอ่ืนๆ ท ำให้ขำดแคลนแรงงำน
ระดับกลำงอย่ำงต่อเนื่อง 
        3) ขำดแคลนครู อำจำรย์ด้ำนวิชำชีพ 
        4) ขำดทิศทำงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำก ำลังคนโดยรวมของจังหวัด 
      1.4 กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
   (1) ประเด็นปัญหำ 
        1) บัณฑิตขำดควำมสำมำรถคิด วิเครำะห์แก้ปัญหำและทักษะควำมรู้พ้ืนฐำน               
ที่จ ำเป็น 
        2) บัณฑิตมีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
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           (2) สำเหตุของปัญหำ 
       1) ปรัชญำกำรรับผู้ เข้ำศึกษำระดับอุดมศึกษำเปลี่ยนไปคือ เน้นให้ผู้จบ
มัธยมศึกษำทุกคนเข้ำเรียนอุดมศึกษำ 
       2) ผู้ตัดสินใจเข้ำศึกษำในระดับอุดมศึกษำ ไม่มีข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ และ
ไม่รู้ทิศทำงควำมต้องกำรก ำลังคน 
      1.5 กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
   (1) ประเด็นปัญหำ 
        1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอยู่ในเกณฑ์ต่ ำ 
        2) ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมีจ ำนวนมำกและมีควำมหลำกหลำย 
   (2) สำเหตุของปัญหำ 
        1) ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรมีวุฒิตรงตำมวิชำ               
ที่สอนของครูผู้สอนยังไม่เพียงพอ 
        2) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้แก่ผู้เรียนขำดควำมต่อเนื่อง เนื่องจำกมีครูย้ำย  
เข้ำออกบ่อยท ำให้กำรจัดกิจกรรมไม่เกิดสัมฤทธิผล 
        3) กลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่ห่ำงไกลมีข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ส่งผลให้ไม่ได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้อง 
  2) ด้ำนครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      (1) ประเด็นปัญหำ 
           1) กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีปัญหำขำดแคลนครูสอนสำขำวิชำหลักโดยเฉพำะ
ภำษำต่ำงประเทศ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
   2) กำรอำชีวศึกษำขำดแคลนครูด้ำนวิชำชีพ เนื่องจำกไม่สำมำรถรับผู้ที่มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์จำกผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชำชีพครูได้ 
   3) ในระดับอุดมศึกษำ สัดส่วนอำจำรย์ต่อนิสิตในบำงสำขำวิชำยังไม่เป็นไป                    
ตำมเกณฑ์ รวมทั้งอำจำรย์ประจ ำส่วนใหญ่จบใหม่ยังขำดประสบกำรณ์ และบำงสำขำยังขำดคณำจำรย์ที่มี
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง    
   4) กำรศึกษำนอกระบบขำดครูและบุคลำกรที่มีวุฒิตรงตำมวิชำที่สอน 
      (2) สำเหตุของปัญหำ 
   1) มำตรกำรควบคุมอัตรำก ำลังภำครัฐ ท ำให้กระทรวงศึกษำธิกำรถูกตัดอัตรำครู  
จำกกำรเกษียณอำยุรำชกำรและเกษียณก่อนก ำหนด 
   2) ผู้จบครุศำสตร์อุตสำหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต ที่มีควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะไม่สำมำรถเป็นครูอำชีวศึกษำได้เนื่องจำกไม่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูท ำให้เกิดปัญหำขำดแคลนครู 
อำจำรย์ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญที่เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง 
   3) ไม่สำมำรถจูงใจคนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถมำเป็นครู อำจำรย์ใสถำบันกำรศึกษำได้ 
   4) ไม่มีสถำบันผลิตครูใหม่ที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะในกำรพัฒนำครู คณำจำรย์ประจ ำกำร
อย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งศึกษำวิจัยและพัฒนำวิชำชีพครูอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพและส่งเสริม
สนับสนุนให้วิชำชีพครูเป็นที่ยอมรับในสังคม 
   5) เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ (Career path) ด้ำนกำรวิจัยไม่ชัดเจน ไม่จูงใจให้อำจำรย์
ในสถำบันอุดมศึกษำท ำกำรวิจัยและสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม 
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  3) ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ 
      (1) ประเด็นปัญหำ 
   1) กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้เป็นเครื่องมือช่วยในกำรเรียนกำรสอนของครูยังมีน้อย 
   2) ทรัพยำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมีไม่เพียงพอท ำให้กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนำทักษะในกำรค้นคว้ำ เป็นเครื่องมือในกำรศึกษำหำควำมรู้แก่
ตนเองยังท ำได้น้อย 
   3) สำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนไม่เอ้ือต่อกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้
ในกำรเรียนกำรสอนอย่ำงสมบูรณ์ 
   4) ขำดกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยเพ่ือกำรศึกษำที่มีอยู่เพ่ือน ำไปสู่กำรเรียนรู้ร่วมกัน เช่น 
Uninet, MOE Net เป็นต้น 
   5) ขำดกำรใช้สื่อสำรมวลชน สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อหนังสือ ต ำรำเรียน และอุปกรณ์
ต่ำงๆ รวมทั้งห้องสมุดเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำงพอเพียงและมีคุณภำพ 
   6) ขำดหน่วยงำนกลำงเพ่ือดูแลและบริหำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทำง
กำรศึกษำ 
      (2) สำเหตุของปัญหำ 
   1) ครูขำดควำมสำมำรถและทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่จะน ำมำสร้ำงและใช้
บทเรียนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และช่วยในกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
   2) ขำดกำรพัฒนำครู และบุคลำกรให้รู้จักใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือเพ่ิมคุณภำพ
กำรเรียนกำรสอน รวมทั้งกำรแก้ปัญหำขำดแคลนครู 
   3) ขำด content และ  courseware ส ำหรับกำรท ำบทเรียนเพ่ือกำรเรียนรู้ทำงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
   4) มีควำมแตกต่ำงในกำรเข้ำถึงบริกำร Internet  ระหว่ำงพ้ืนที่ในเมือง นอกเมือง
ขนำดและประเภทโรงเรียน 
   5) ขำดกำรสนับสนุนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องจำกภำครัฐในกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ รวมทั้งขำดกลไกที่จะจูงใจให้ภำคเอกชนเข้ำมำร่วมระดมทรัพยำกร 
   6) หน่วยงำนที่ด ำเนินกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศด ำเนินกำรในลักษณะต่ำงคนต่ำงท ำ                   
เกิดควำมซ้ ำซ้อน ขำดกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ำยเพื่อประหยัดทรัพยำกรร่วมกัน 
  4) ด้ำนกำรจัดระบบกำรศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำ 
      4.1 ระดับปฐมวัย 
   (1) ประเด็นปัญหำ 
        1) ควำมไม่พร้อมในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ทั้งด้ำนครู อำคำรสถำนที่และวัสดุ
อุปกรณ ์
        2) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของแต่ละหน่วยงำนยังขำดควำมเข้มแข็ง 
   (2) สำเหตุของปัญหำ 
        1) ศูนย์เด็กปฐมวัยมีจ ำนวนไม่เพียงพอที่จะให้บริกำรในกำรเตรียมควำมพร้อม
แก่เด็กปฐมวัยได้อย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ 
        2) ขำดหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ดูแลพัฒนำเด็กปฐมวัยในส่วนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
        3) ขำดกำรประสำนและด ำเนินกำรในเชิงบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน                
ที่ดูแลเด็กปฐมวัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐด้วยกันและกับภำคเอกชนทั้งในระดับ
นโยบำยและระดับปฏิบัติ 
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      4.2 ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
   (1) ประเด็นปัญหำ 
        1) ขำดควำมเชื่อมโยงระหว่ำงระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
กับกำรปรับปรุง/พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
        2) สถำนศึกษำมีคุณภำพแตกต่ำงกัน 
   (2) สำเหตุของปัญหำ 
        1) ขำดกำรประสำนควำมร่วมมือเป็นเครือข่ำยระหว่ำงสถำนศึกษำเพ่ือร่วมกัน
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำต่ำงระดับ/สังกัด และกับชุมชนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน 
        2) โรงเรียนขนำดเล็ก ปัญหำโรงเรียนขนำดเล็ก เป็นปัญหำที่ส ำคัญประกำรหนึ่ง
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
        3) ปัจจัยด้ำนกำรเมืองกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรต้อง
ปรับเปลี่ยนตำมนโยบำยของรัฐมนตรีที่เข้ำมำบริหำรซึ่งมีกำรปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนขำด
ควำมต่อเนื่องและผลักดันอย่ำงจริงจัง นโยบำยที่ดีหลำยเรื่องไม่สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติและบังเกิดผล                  
เป็นรูปธรรมได้ หลำยเรื่องต้องใช้เวลำนำนกว่ำจะประสบผลส ำเร็จ และหลำยเรื่องต้องหยุดชะงักลงไม่สำมำรถ
สำนต่อได้ 
  4.3 กำรอำชีวศึกษำ 
       (1) ประเด็นปัญหำ 
   1) กำรจัดอำชีวศึกษำไม่เน้นกำรฝึกปฏิบัติและสมรรถนะทำงวิชำชีพ และไม่เชื่อมโยง
กับสถำนประกอบกำรเท่ำที่ควร ท ำให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน 
   2) ขำดกำรจัดหลักสูตรที่หลำกหลำยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย
ต่ำงๆ รวมทั้งเชื่อมโยงกับกำรท ำงำน 
   3) ขำดควำมเชื่อมโยงกำรจัดอำชีวศึกษำกับกำรศึกษำระดับพ้ืนฐำนและอุดมศึกษำ 
ไม่สำมำรถดึงดูด จูงใจผู้เรียนให้สนใจเรียนอำชีวศึกษำได้มำกเท่ำท่ีควร 
       (2) สำเหตุของปัญหำ 
   1) ขำดกลไกกำรพัฒนำระบบมำตรฐำนสมรรถนะและกลไกกำรเรียนรู้/กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนร่วมกับสถำนประกอบกำรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   2) ขำดระบบกำรแนะแนวกำรศึกษำอำชีพ และกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงควำม
เข้ำใจในอำชีพ เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ รำยได้ ค่ำตอนแทน 
  4.4 กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
       (1) ประเด็นปัญหำ 
   1) สถำบันอุดมศึกษำมุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงพำณิชย์ เน้นกำรผลิต
บัณฑิตเชิงปริมำณ มีลักษณะเป็นอุดมศึกษำเพ่ือมวลชน (mass) ในขณะที่กลไกกำรควบคุมคุณภำพไม่เข้มแข็ง 
   2) กำรจัดหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนขำดกำรเน้นฝึกภำคปฏิบัติและกำรเชื่อมโยงกับ
กำรท ำงำน ท ำให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำขำดคุณลักษณะที่ส ำคัญบำงประกำรที่ผู้ใช้ต้องกำร 
   3) กำรผลิตก ำลังคนยังไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร โดยเฉพำะในสำขำที่                
ขำดแคลน 
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      (2) สำเหตุของปัญหำ 
   1) กำรบริหำรจัดกำรและภำวะผู้น ำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่อยู่ภำยใต้ระบบ
รำชกำร ท ำให้ขำดควำมอิสระ คล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร รวมทั้งขำดระบบกำรพัฒนำผู้บริหำรและ
คณำจำรย์อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำคุณภำพอุดมศึกษำ  
   2) ขำดระบบและกลไกส่งเสริมกำรวิจัยและสร้ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรมและกำรวิจัย
ขำดระบบกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรผลิตผลงำนวิจัย รวมทั้งระบบควำมเชื่อมโยงระหว่ำงอุดมศึกษำและ
ภำคกำรผลิต 
   3) กำรจัดกำรศึกษำเชิงพำณิชย์ จัดอุดมศึกษำในลักษณะเป็น mass ที่ไม่มีกำรควบคุมคุณภำพ 
โดยไม่ค ำนึงถึงภำวกำรณ์ท ำงำนของบัณฑิตที่จะก่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมต่อสังคมในอนำคตเป็นกำรผลิตที่เน้น
ปริมำณมำกกว่ำคุณภำพ 
   4) กำรจัดสรรงบประมำณยังไม่สะท้องคุณภำพกำรศึกษำ และยังมิได้ใช้เป็นกลไก
ก ำกับเชิงนโยบำย และกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนอุดมศึกษำ 
  4.5 กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
       (1) ประเด็นปัญหำ 
   1) ควำมไม่คล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรและกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติของ
หน่วยงำนสถำนศึกษำในสังกัด และภำคีเครือข่ำย 
   2) ขำดกำรประสำนควำมร่วมมือและกำรควบคุมคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำที่มี
เอกภำพ 
       (2) สำเหตุของปัญหำ 
   1) ขำดแคลนบุคลำกรทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ 
   2) ขำดสื่อและวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพหลำกหลำยตรงกับ                  
ควำมต้องกำรของผู้เรียนเฉพำะกลุ่ม เช่น คนพิกำร ผู้สูงอำยุและกลุ่มชำติพันธุ์ 
   3) กำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยยังไม่กว้ำงขวำงและเข้มแข็งเพียงพอ 
   4) ขำดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร กำรประสำนควำมร่วมมือ และ                      
กำรควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  5) ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำนศึกษำ 
       (1) ประเด็นปัญหำ 
   1) สถำนศึกษำระดับขั้นพ้ืนฐำนขำดอิสระและควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร                    
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
   2) มีปัญหำควำมพร้อมและเข้มแข็งของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำรสนับสนุนส่งเสริม
กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ 
   3) กำรจัดอำชีวศึกษำยังขำดควำมอิสระ คล่องตัวและควำมเข้มแข็งในกำรปฏิบัติภำรกิจ 
   4) กำรอุดมศึกษำไม่สำมำรถพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศในกำรด ำเนินภำรกิจทั้ง 3 ด้ำน 
อันได้แก่ 1) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  2) กำรวิจัยและสร้ำงองค์ควำมรู้  3) กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร    
   5) กำรส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งยังไม่สำมำรถสนองตอบ
ควำมต้องกำรกลุ่มเป้ำหมำยที่หลำกหลำยมำกข้ึน 
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      (2) สำเหตุของปัญหำ 
   1) กำรกระจำยอ ำนำจสู่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรแล้ว                
ตำมกฎหมำย แต่ยังประสบปัญหำในทำงปฏิบัติ 
   2) ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ยังมีควำมเคยชินของหน่วยปฏิบัติในกำรรับค ำสั่ง
จำกหน่วยงำนส่วนกลำงบ และหน่วยงำนส่วนกลำงเคยชินกับกำรมอบหมำย/สั่งกำรให้หน่วยปฏิบัติด ำเนินกำร
ตำมประกอบกับหน่วยปฏิบัติ บุคลำกรในพ้ืนที่ และสถำนศึกษำไม่คุ้นเคยในระบบกำรบริหำรแบบเป็นอิสระ
ด้วยตนเอง บุคลำกรบำงส่วนยังไม่มีควำมม่ันใจในกำรตัดสินใจทิศทำงของหน่วยงำน 
   3) ควำมไม่พร้อมของระบบเพื่อรองรับกำรกระจำยอ ำนำจ 4 ด้ำน สู่สถำนศึกษำและ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   4) สถำบันอำชีวศึกษำบำงส่วนยังไม่เป็นนิติบุคคลท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินภำรกิจ                 
ให้สนองควำมต้องกำรทั้งของประชำชนและประเทศได้ 
   5) สถำบันอุดมศึกษำของรัฐส่วนใหญ่ยังบริหำรภำยใต้ระบบรำชกำร แม้ว่ำจะได้มี
ควำมพยำยำมน ำมหำวิทยำลัยออกจำกระบบรำชกำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ แต่กำรด ำเนินงำน                   
ยังไม่บรรลุผลทั้งหมด 
  6) ด้ำนกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนของสังคม 
      (1) ประเด็นปัญหำ 
   1) กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ชุมชน สถำนประกอบกำร องค์กรวิชำชีพ ศิษย์เก่ำ พ่อแม่ ผู้ปกครอง เข้ำมำมีส่วนร่วม ในกำรจัดกำรศึกษำ
และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำและกำรพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งร่วมกับ สถำนศึกษำในกำรด ำเนินภำรกิจต่ำงๆ 
ยังท ำได้น้อย 
   2) ขำดกลไกที่จะจูงใจ และกฎระเบียบของรัฐยังเป็นอุปสรรค ส่งผลให้ภำคส่วน
ต่ำงๆ ไม่สำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมจัดกำรศึกษำและแข่งขันด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกับภำครัฐได้มำก 
   3) กำรมีส่วนร่วมระหว่ำงหน่วยงำนที่ให้บริกำรกำรศึกษำด้วยกันเองยังมีน้อย อำทิ 
ระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับสถำนศึกษำและเขตพ้ืนที่ สถำบันอำชีวศึกษำกับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นต้น ทั้งใน
กำรด ำเนินภำรกิจและกำรบริหำรทรัพยำกร บริหำรบุคลำกร บริหำรวิชำกำร 
   4) ขำดกำรสนับสนุนให้ชุมชน ปัจเจก ภำคเอกชน ฯลฯ เข้ำมำร่วมจัดกำรศึกษำและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ฯลฯ 
      (2) สำเหตุของปัญหำ 
   1) กำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้หน่วยงำน/องค์กรต่ำงๆ  
เห็นควำมส ำคัญของกำรศึกษำและเข้ำมำร่วมจัดและหรือสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำยังท ำได้น้อย 
   2) นโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำย รวมทั้งกำรแบ่งภำระควำมรับผิดชอบในกำร
จัดกำรศึกษำระหว่ำงภำครัฐและเอกชนยังไม่ชัดเจน 

ควำมต้องกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดเชียงใหม่ 
   จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของกำรจัดกำรศึกษำ และสภำพปัญหำสำมำรถระบุควำม
ต้องกำรกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 
   1. กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ นอกจำกจะด ำเนินกำรประกันโอกำสทำงกำรศึกษำของ
เด็กไทยแล้ว ยังต้องให้กำรดูแลตำมสิทธิของมนุษยชนกับนักเรียนต่ำงชำติและเด็กต่ำงด้ำวที่เข้ำมำพร้อม
ผู้ปกครองเพ่ือใช้แรงงำนให้เกิดควำมทั่วถึงตำมหลักสิทธิมนุษยชนด้วย อันจะเป็นกำรป้องกันปัญหำเด็กตกหล่น
และออกกลำงคันของจังหวัดเชียงใหม่    
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   2. กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ควรมีกำรก ำหนดวำระของกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของจังหวัดเชียงใหม่ ให้พ้นจำกกับดักคุณภำพกำรศึกษำต่ ำ โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนและ
กำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ(R&D) เหตุผลอีกประกำรหนึ่ง จำกข้อมูลพบว่ำ นักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ยังประสบ
ปัญหำด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดวิเครำะห์ทุกระดับกำรศึกษำ กำรส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นนคร                    
แห่งกำรอ่ำน  และนวัตกรรมเมืองแห่งกำรคิด โดยน ำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำสมัยใหม่ที่รัฐบำลให้ควำมสนใจ 
ได้แก่ PBL , STEM EDUCATION ไปขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงบูรณำกำรในสถำนศึกษำได้ 
   3. กำรพัฒนำให้เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรศึกษำนำนำชำติสู่ควำมเป็นสำกล (Chiang Mai Education Hub) 
เป็นนโยบำยกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม่ที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำจังหวัด สถำนศึกษำที่สำมำรถเป็นตัวแทน
ได้แล้ว ได้แก่ โรงเรียนนำนำชำติ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ (โรงเรียนเปิดหลัก สูตรภำษำไทย                          
แก่ชำวต่ำงชำติ หลักสูตรอำหำรไทย โรงเรียนสอนนวดแผนไทยและSPA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ 
บริกำรสุขภำพและบริกำรทำงกำรแพทย์ ดังนั้น ควรส่งเสริมให้กำรศึกษำทุกระดับทุกประเภท สำมำรถเข้ำถึง
และให้บริกำรกำรศึกษำแก่ชำวต่ำงประเทศอย่ำงกว้ำงขวำงต่อไปโดยกำรส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำ สำมำรถ
สื่อสำรภำษำต่ำงประเทศได้มำกขึ้น ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว มีรำยได้จำกกำรท ำงำนด้ำนภำษำและกำรสื่อสำร 
รวมทั้งมีทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศเพ่ือไปท ำงำนในต่ำงประเทศ เช่น ภำษำอังกฤษ  ภำษำจีน  ภำษำพม่ำ 
ภำษำเวียดนำม และภำษำญี่ปุ่น เป็นต้น 
   4. กำรสร้ำงนิสัยให้เด็กยุคใหม่มีแนวคิดด้ำนกำรรักษำสิ่งแวดล้อมโดยกำรปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ควบคู่ไปกับกำรแยกขยะ กำรรักษำควำมสะอำดของสำธำรณะ กำรปลูกต้นไม้ สร้ำงฝ่ำยชะลอน้ ำ
แก้ไขปัญหำภัยแล้ง  ป้องกันไฟป่ำและหมอกควัน ซึ่งเป็นปัญหำใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ ควรได้รับกำรสอน  
โดยจัดท ำหลักสูตรระดับท้องถิ่นอบรมปลูกฝังตั้งแต่เยำว์วัย เพ่ือแก้ไขปัญหำด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ทั้งใน
ระดับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน อย่ำงยั่งยืน 
   5. กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุข เนื่องจำกสภำพพ้ืนที่ของจังหวัดเป็นแหล่งขนผ่ำน
และแหล่งจ ำหน่ำยยำเสพติด จำกสถิติของศูนย์ Child Watch ภำคเหนือ ยังพบว่ำนักศึกษำในมหำวิทยำลัย 
ดื่มสุรำมำเป็นอันดับหนึ่ง ในขณะที่กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ อำชีวศึกษำและกำรศึกษำนอกระบบ ยังมี                           
กำรเสพบุหรี่ ยำบ้ำ และกัญชำอยู่ ดังนั้น ควรสร้ำงภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน นักศึกษำ อย่ำงเป็นระบบและเชื่อมโยงกัน                    
โดยเป็นไปตำมสภำพปัญหำควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและชุมชน กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำถูกก ำหนด
รูปแบบวิธีกำรมำจำกส ำนักงำน ปปส. ทั้งหมด โดยให้ปฏิบัติต่อในพ้ืนที่ที่ตั้งของสถำนศึกษำซึ่งไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี
เท่ำท่ีควร กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดควรเป็นแนวคิดและควำมร่วมมือขององค์กรในท้องถิ่นเป็นหลักส่วนในด้ำน
กำรป้องกันสถำนศึกษำควรก ำหนดกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ในกำรส่งเสริมกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์
เพ่ิมเติมให้กับนักเรียนนักศึกษำ  
   6. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ ควรมีกำรวำงแผนร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำ
สำยสำมัญ สำยอำชีพ หน่วยงำนด้ำนแรงงำน  จัดหำงำนจังหวัดสถำนประกอบกำรขนำดใหญ่ในพ้ืนที่ 
มหำวิทยำลัยและตัวแทนผู้ปกครอง เพ่ือแก้ไขปัญหำด้ำนเจตคติแบบเดิม และส่งเสริมกำรเรียนรู้สมัยใหม่ 
ร่วมกันสร้ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งระยะสั้นและระยะยำวต่อไป                   
ในอนำคต 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่  

****************************** 
โครงกำร  ขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ควำมสอดคล้องกับแผนระดับต่ำง ๆ   
    ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
ยุทธศำสตร์ 1. กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
แผนควำมม่ันคง ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์ 
นโยบำยรัฐบำล 
 นโยบำยหลัก  (กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย) 
 นโยบำยเร่งด่วน (กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
ยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษำธิกำร  

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
      ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ      
           แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
หลักกำรและเหตุผล  
  ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำ                   
ในภูมิภำค ของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้จัดตั้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบกับ
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 9 กำรบริหำร
รำชกำรเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ให้ส่วนรำชกำรปฏิบัติดังต่อไปนี้ (1 ) ก่อนจะด ำเนินกำรตำม
ภำรกิจใดส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ (2) กำรก ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำร  
ของส่วนรำชกำรตำม (1) ต้องมีรำยละเอียดของขั้นตอนระยะเวลำและงบประมำณท่ีจะต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร
ของแต่ละขั้นตอนเป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของภำรกิจ และ มำตรำ 
16 ให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรนั้น โดยจัดท ำเป็นแผน 4 ปี  ซึ่งจะต้องสอดคล้อง
กับแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และในวรรค 2 ในแต่ละปีงบประมำณ ให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี โดยให้ระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์                  
ของงำน นั้น 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร                          
มีอ ำนำจหน้ำที่ขับเคลื่อนภำรกิจของแต่ละกลุ่มงำนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับและ                      
ทุกประเภท ประสำนและส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบ  
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ให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำทั้งกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ กำรสร้ำงควำมร่วมมือ  
ขององค์คณะบุคคล กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดให้ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
และประสิทธิผล จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ และทบทวนให้เป็นปัจจุบันทุกปี                              
กลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่จัดท ำโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
เชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565)  
 เพ่ือจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 เพ่ือจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ตัวชี วัดของโครงกำร 
        ตัวชี วัดเชิงปริมำณ 
              1. มีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565) จ ำนวน 1 แผน 
              2. มีแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 1 แผน 

    3. มีแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ           
        พ.ศ. 2563  จ ำนวน 1 แผน 
    4. มีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ตัวชี วัดเชิงคุณภำพ  
  1. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565) เป็นกรอบ

แนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ นโยบำย และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ                        
ควำมต้องกำรตำมบริบทพ้ืนที่ และมีกำรปรับปรุงแผนให้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง 

  2. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  3. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ มีแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563                   
เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

  4. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 เพื่อน ำข้อมูลไปใช้ในกำรวำงแผนและพัฒนำกำรศึกษำ 

กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  และบุคลำกร                   
ในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  
       1. จัดประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่  
           (พ.ศ. 2563 – 2565) ระดับจังหวัด  วันที่ 18 ตุลำคม  พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิม           
           พระเกียรติ 80 พรรษำ 
       2. จัดประชุมจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่  
           ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 วันที่ 29 มีนำคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมส ำนักงำน 
           ศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
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       3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565) 
           วันที่ 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
       4. จัดพิมพ์เอกสำรรูปเล่มแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 เพื่อเผยแพร่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
       5.จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่                         
11 กันยำยน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 

ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม  
      1. จังหวัดเชียงใหม่มีคณะท ำงำนจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กระดับจังหวัดและคณะท ำงำน
ยุทธศำสตร์กำรศึกษำระดับอ ำเภอจ ำนวน 25 อ ำเภอ และมีแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก จังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ.2563-2565) ตำมนโยบำยกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัด สพฐ. 
กระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือยกระดับกำรศึกษำให้เพ่ิมสูงขึ้น เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและลด
ภำระค่ำใช้จ่ำยงบประมำณด้ำนบุคลำกรและกำรบริหำรจัดกำรลง  
       2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่มีแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563                     
ที่สอดคล้องกับนโยบำยทุกระดับ และสอดคล้องกันน ำมำใช้บริหำรจัดก ำรศึกษำในจังหวัดได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
       3. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2563-2565) แบบมีส่วนร่วม โดยผ่ำน
กำรระดมควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ร่วมก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำใน
พ้ืนที่ เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ นโยบำย และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  สอดคล้องกับควำมต้องกำรบริบทพ้ืนที่ และมีกำรปรับปรุงแผนให้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง 
       4. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 เพื่อน ำข้อมูลไปใช้ในกำรวำงแผนและพัฒนำกำรศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี วัด  
     เชิงปริมำณ 
              1. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565)                             
จ ำนวน 1 แผน 
             2. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 1 แผน 
             3. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ มีแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
                  จ ำนวน 1 แผน 
             4. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 

  เชิงคุณภำพ 
 1. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565) เป็นกรอบ

แนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ นโยบำย และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรตำมบริบทพื้นท่ี และมีกำรปรับปรุงแผนให้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง 

 2. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 3. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ มีแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563                  
เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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              4. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เพ่ือน ำข้อมูลไปใช้ในกำรวำงแผนและพัฒนำกำรศึกษำ 

ภำพกิจกรรมท่ีเกิดขึ นภำยในโครงกำร / กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565) 
เมื่อวันท่ี 18 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 

จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565) 
เมื่อวันท่ี 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวัดเชียงใหม ่

จัดท ำแผนปฏิบัตริำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เมื่อวันท่ี 27 มีนำคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
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งบประมำณ 

 งบประมำณที่
ได้รับทั งหมด 

 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 1 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 2 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 3 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่4 

38,900 38,567.50 15,940 9,515 3,740 9,372.50 
แหล่งงบประมำณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
     ปัญหำ อุปสรรค 
              1. ควำมร่วมมือของหน่วยงำนกำรศึกษำและหน่วยงำนอ่ืนในจังหวัดเชียงใหม่ในกำรเข้ำร่วมประชุม
และประสำนข้อมลูเพื่อจัดท ำแผนร่วมกัน 
             2. ข้อจ ำกัดในเรื่องงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
     แนวทำงแก้ไข 
             1. ประสำนขอควำมร่วมมือหน่วยงำนกำรศึกษำและหน่วยงำนอ่ืนในจังหวัดเชียงใหม่และชี้แจงให้
เห็นควำมส ำคัญของกำรจัดท ำแผน        
             2. ควรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรโครงกำร        
แผนที่จะด ำเนินกำรต่อไป 
      ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2563-2565)           
และจัดประชุมทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2563-2565) ในปีถัดไป 
ประโยชน์ที่สำธำรณชนได้รับ 
       จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่  แผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กจังหวัด
เชียงใหม่  และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ทุกระดับทุกสังกัดในจังหวัดเชียงใหม่ และสำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ในทุกระดับกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 

จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรขอ้มูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันท่ี 11 กันยำยน  
พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม ่
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โครงกำร  กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพื้นที่ชำยแดนของจังหวัด
เชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ควำมสอดคล้องกับแผนระดับต่ำง ๆ   

ยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษำธิกำร  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
      ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
            
หลักกำรและเหตุผล  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมค ำสั่ง คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ              
ที่ 19/2560 และหน้ำที่ตำมกระทรวงศึกษำธิกำรมอบหมำยให้ปฏิบัติ ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรพัฒนำพ้ืนที่ชำยแดนระดับจังหวัด เพ่ือให้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน    
ของจังหวัดเชียงใหม่ ประสำนงำน ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน สถำนศึกษำ         
ที่ปฏิบัติงำนร่วมกันในพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ 5 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอแม่อำย อ ำเภอฝำง อ ำเภอไชย
ปรำกำร อ ำเภอเชียงดำว และอ ำเภอเวียงแหง 
 เพ่ือให้เกิดกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำในพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดท ำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน ของจังหวัด
เชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน 
(พ.ศ. 2560 – 2564) จังหวัดเชียงใหม่ และเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม่ และจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน
จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณ พ.ศ. 2564 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) จังหวัดเชียงใหม่ และจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับจัดท ำค ำขอ
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
 3. เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำในพ้ืนที่ชำยแดนให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำ
กำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ 
ตัวชี วัดของโครงกำร 
     ตัวชี วัดเชิงปริมำณ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน (พ.ศ. 2560  – 2564) จังหวัด
เชียงใหม่ และจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25 63 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับจัดท ำค ำขอ
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
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     ตัวชี วัดเชิงคุณภำพ 
1. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) จังหวัดเชียงใหม่และ

แผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ นโยบำย 
และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 2. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่ สำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ ได้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนทบทวนและจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน 
2. แต่งตั้งคณะท ำงำนเก็บข้อมูลและยกร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 

บริบทพ้ืนที่ และสัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหำแนวทำงพัฒนำร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่
ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ และแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน (พ.ศ. 2560–2564) จังหวัด
เชียงใหม่ จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน ประจ ำปี พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติ
รำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณ พ.ศ. 2564 
 4. จัดท ำเอกสำรเผยแพร่แผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560–2564)  
ฉบับปรับปรุงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และเล่มแผนเพื่อจัดส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบ 
 5. ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน จังหวัดเชียงใหม่      
(พ.ศ. 2560–2564) ฉบับปรับปรุงปีงบประมำณ 2563 
ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม  

1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนทบทวนและจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน 
2. มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนเก็บข้อมูลและยกร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน ลงพ้ืนที่เก็บ

ข้อมูล บริบทพ้ืนที่ และสัมภำษณ์บุคคลที่เก่ียวข้อง เพ่ือหำแนวทำงพัฒนำร่วมกันเก่ียวกับแผนพัฒนำกำรศึกษำ
พ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ และแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ 

3. มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน (พ.ศ. 2560–2564) 
จังหวัดเชียงใหม่ และแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน ประจ ำปี พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติ
รำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณ พ.ศ. 2564 
 4. มีกำรจัดท ำเอกสำรเผยแพร่แผนพัฒนำกำรศึกษำพื้นที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560–
2564)  ฉบับปรับปรุงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และเล่มแผนเพ่ือจัดส่งให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้องได้รับทรำบ 
 5. มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน จังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ. 2560–2564) ฉบับปรับปรุงปีงบประมำณ 2563 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี วัด  
     เชิงปริมำณ 

1. มีกำรลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล บริบทพ้ืนที่ และสัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหำแนวทำงพัฒนำร่วมกัน
เกี่ยวกับแผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ และแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่
ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่ำงวันที่ 5 - 7 สิงหำคม 2563 ณ พ้ืนที่กลุ่มเป้ำหมำย ในอ ำเภอเชียงดำว 
อ ำเภอแม่อำย และอ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ 

2. มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ และ
จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 9 กันยำยน พ.ศ. 2563                 
ณ โรงแรมคุ้มภูค ำเชียงใหม่ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
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     เชิงคุณภำพ 
1. มีแผนพัฒนำกำรศึกษำพื้นที่ชำยแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) จังหวัดเชียงใหม่และแผนปฏิบัติ

รำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ นโยบำย และเป้ำหมำย
ที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 2. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่ สำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ ได้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 
ภำพกิจกรรมท่ีเกิดขึ นภำยในโครงกำร / กิจกรรม  
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บประมำณ 
  

งบประมำณที่
ได้รับทั งหมด 

 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 1 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 2 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 3 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 4 

68,400 63,578 - - - 63,578 
แหล่งงบประมำณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
     ปัญหำ อุปสรรค 

กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน ขำดกำรสนับสนุนให้เกิดควำมต่อเนื่อง และเกิดเป็น
รูปธรรมจำกส่วนกลำง ซึ่งมีงบประมำณด ำเนินกำรในกำรจัดท ำแผนแต่ไม่มีงบประมำณสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
แผนไปสู่กำรปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
     แนวทำงแก้ไข 

ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณกำรเพ่ือให้กำรขับเคลื่อนแผนไปสู่กำรปฏิบัติในระดับพ้ืนที่เป็นไป                      
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และเพ่ือให้ครอบคลุมในกำรด ำเนินงำนในระดับพื้นที่ 
แผนที่จะด ำเนินกำรต่อไป 

ทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ และจัดท ำแผนปฏิบัติ รำชกำรพัฒนำ
กำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประโยชน์ที่สำธำรณชนได้รับ 

1. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน (พ.ศ.2560-2564) จังหวัดเชียงใหม่และ
แผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ นโยบำย
และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่ สำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ ได้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
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โครงกำร   กำรขับเคลื่อนงำนด้ำนสถำนศึกษำพอเพียงและศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ  
              พอเพียง ด้ำนกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน 
ควำมสอดคล้องกับแผนระดับต่ำง ๆ   
ยุทธศำสตร์ชำติ ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ันคงและยั่งยืน  
แผนควำมม่ันคง กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์ 
นโยบำยรัฐบำล 
 นโยบำยหลัก  ข้อกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 นโยบำยเร่งด่วน ข้อกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 
ยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษำธิกำร  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 
     แผนงำนพื นฐำน 

แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    แผนงำนบูรณำกำร 
           แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
หลักกำรและเหตุผล  

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร ทรงมีพระรำชด ำรัส ชี้ถึงแนวทำงกำรด ำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชำชนในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับรัฐบำล ทั้งในกำรพัฒนำและบริหำรประเทศให้ด ำเนินไปในทำงสำย
กลำงโดยเฉพำะกำรพัฒนำเศรษฐกิจให้ก้ำวทันต่อโลกำภิวัตน์   

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทำงในกำรด ำรงชีวิตและวิถีปฏิบัติที่เน้นย้ ำแนว
ทำงกำรพัฒนำบนหลักแนวคิดพ่ึงตนเอง โดยใช้หลักควำมพอประมำณ กำรค ำนึงถึงควำมมีเหตุผล  กำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ไม่ประมำท ตระหนักถึงกำรพัฒนำอย่ำงเป็นขั้นเป็นตอนอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและ
กำรมีคุณธรรมเป็นกรอบในกำรปฏิบัติและกำรด ำรงชีวิต สำมำรถประยุกต์ใช้ในทุกมิติชีวิต ทุกภำคส่วนและทุก
ด้ำนของกำรพัฒนำ เพ่ือให้เกิดควำมพอมี พอกิน พอใช้ และมีควำมมั่นคงในชีวิตและสังคมส่วนรวมอยู่ร่วมกัน
อย่ำงสันติสุข และเจริญก้ำวหน้ำไปพร้อมกันอย่ำงม่ันคงและยั่งยืน 

กำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ เน้นที่กำรปลูกฝังให้เด็กและ
เยำวชนในทุกระดับน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้เป็นหลักใจหรือหลักคิด หลักกำรท ำงำน
และหลักปฏิบัติในชีวิตประจ ำวัน จนกระทั่งมีอุปนิสัย “อยู่อย่ำงพอเพียง” เพื่อให้สำมำรถรักษำสมดุล ในกำร
ด ำเนินชีวิต และพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลำได้อย่ำงมีสติ ตลอดจนใช้ปัญญำควำมรู้ในทำงที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมทั้งในปัจจุบันและอนำคต 
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญดังกล่ำวจึงได้ขับเคลื่อนงำน                      
ด้ำนสถำนศึกษำพอเพียงและศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืนขึ้น 
เพ่ือเป้ำหมำยผู้เรียนอยู่อย่ำงพอเพียงสมดุลและพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำนศึกษำพอเพียงและศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำให้สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้อย่ำงยั่งยืน 

2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำทุกสังกัดที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียง                    
น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 
ตัวชี วัดของโครงกำร 
     ตัวชี วัดเชิงปริมำณ 

1. สถำนศึกษำพอเพียงและศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำ ร้อยละ100 จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่ำงยั่งยืน 

2. สถำนศึกษำที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียง ร้อยละ100  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ                             
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ตัวชี วัดเชิงคุณภำพ  

1. บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำของสถำนศึกษำ น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ใน                   
กำรด ำรงตนอย่ำงยั่งยืน 

2. สถำนศึกษำที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียงน ำควำมรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพอเพียงอย่ำงยั่งยืน  
  1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินควำมยั่งยืน กำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 2) ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงกำรต่อคณะกรรมกำรและจัดท ำเกณฑ์กำรประเมิน 
 3) ประเมินควำมยั่งยืนสถำนศึกษำ 13 แห่ง 
ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม  

กำรประเมินโครงกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนสถำนศึกษำพอเพียงและศูนย์กำรเรียนรู้ 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน ได้ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
โดยใช้แบบประเมินควำมยั่งยืนของกระทรวงศึกษำธิกำร ปรำกฏผลดังนี้ 

1.เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำนศึกษำพอเพียงและศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำให้สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้อย่ำงยั่งยืน 

1.1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ สถำนศึกษำพอเพียงมีนโยบำยน้อมน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำขับเคลื่อนในสถำนศึกษำและบูรณำกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี สู่กำรปฏิบัติโดยจัดท ำ
โครงกำร กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน มีกำรบริหำรอำคำรสถำนที่
และจัดกำรแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดี มีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนในเรื่องส่งเสริมบูรณำ
กำรหลักปรัชญำฯสู่กำรเรียนรู้และกำรใช้งบประมำณแบบพอเพียง 

จุดที่ควรพัฒนำ  กำรน ำผลของกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนมำพัฒนำและปรับปรุงในกำรจัดท ำ
โครงกำรและกิจกรรมในปีต่อไป 
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1.2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน มีกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้โดยกำร     
บูรณำกำรในสำระกำรเรียนรู้ และกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้เฉพำะของหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเอง 
โดยมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถำนศึกษำ โดยเน้นผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง                
มีกำรนิเทศติดตำมภำยในด้วยกำรสอบถำม 

จุดที่ควรพัฒนำ กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้หน่วยกำรเรียนรู้หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลำกหลำย และกำรน ำผลกำรนิเทศ ติดตำมมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป  

 1.3 ด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน มีแผนงำนแนะแนว กิจกรรมแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือ 
โดยกำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพ่ือส่ งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอำสำ 
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น วัฒนธรรมในกำรจัดกิจกรรมนักเรียนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
และติดตำมกำรด ำเนินงำนสม่ ำเสมอ 

จุดที่ควรพัฒนำ กำรน ำผลกำรติดตำมมำใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรและกิจกรรมตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.4 ด้ำนบุคลำกรของสถำนศึกษำ บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กำรจัดกำรศึกษำบำงส่วน มีกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมีฐำนรำกทำงวัฒนธรรมและพร้อมรับต่อกำร
เปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรมจำกกระแสโลกำภิวัฒน์ 

จุดที่ควรพัฒนำ ด้วยมีกำรโยกย้ำยบุคลำกรและรับบุคลำกรที่บรรจุใหม่เข้ำมำท ำกำรสอนใน
สถำนศึกษำพอเพียงจึงท ำให้บุคลำกรกลุ่มนี้ไม่มีควำมเข้ำใจหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.5 ด้ำนผู้เรียน ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมหลักวิชำกำรเป็น
ส่วนใหญ่ กำรน ำหลักปรัชญำฯไปใช้ในกำรด ำรงชีวิตได้บำงส่วน โดยปฏิบัติตนในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงสมดุล
ในด้ำนวัตถุ/เศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนสิ่งแวดล้อม และด้ำนวัฒนธรรม 

จุดที่ควรพัฒนำ ผู้เรียนยังไม่ได้เรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงจริงจังในกำรน ำไปใช้
ในกำรด ำรงชีวิต   

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำทุกสังกัดที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียง                          
น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 

ในกำรด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำในกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง                     
สู่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรนั้น ใช้วิธีกำรนิเทศโดยเบื้องต้นเสนอแนะให้ศึกษำควำมรู้
จำกสื่อต่ำงๆ และวำงแผนพัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำร่วมกัน เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจสถำนศึกษำที่มี
ควำมต้องกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 

จุดที่ควรพัฒนำ สถำนศึกษำที่สำมำรถเข้ำไปนิเทศนั้นเป็นสถำนศึกษำเอกชนสังกัดส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนเป็นส่วนใหญ่ ส่วนสถำนศึกษำท่ีสังกัด สพฐ. เป็นควำมดูแลของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแต่ละเขตต้องดูแลและสนับสนุน 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี วัด  
     เชิงปริมำณ 

สถำนศึกษำพอเพียงและศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
ผลกำรประเมินร้อยละ100 จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่ำงยั่งยืน  

สถำนศึกษำที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียง ร้อยละ 80 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัด                          
กำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
     เชิงคุณภำพ 

ในกำรประเมินเพ่ือหำข้อมูลควำมยั่งยืนในกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำร ด้วยกำรสุ่มกลุ่มเป้ำตำมสังกัด จ ำนวน 13 แห่ง ปรำกฏว่ำบุคลำกร นักเรียน 
นักศึกษำของสถำนศึกษำ น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงตนอย่ำงยั่งยืนบำงส่วน 
บำงส่วนรู้แต่หลักกำรเชิงวิชำกำร 2 เงื่อนไข 3 หลักกำร  4 มิติ   

สถำนศึกษำท่ีไม่ผ่ำนกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมหลักวิชำกำร แต่ยังไม่ได้วิเครำะห์สู่กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร  
ภำพกิจกรรมท่ีเกิดขึ นภำยในโครงกำร / กิจกรรม  
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมำณ 
  

งบประมำณที่
ได้รับทั งหมด 

 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 1 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 2 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 3 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 4 

20,000 20,000 20,000    
แหล่งงบประมำณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร 
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ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
     ปัญหำ อุปสรรค 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงำนกำรศึกษำ 13 สังกัด กำรสุ่มควำมยั่งยืนในกำรน้อม
น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนถือว่ำน้อยมำก ด้วยงบประมำณน้อยจึงได้
ข้อมูลไม่ครอบคลุม 
     แนวทำงแก้ไข 
 ควรเพ่ิมงบประมำณในกำรนิเทศ ติดตำม หรือร่วมมือกับหน่วยงำนกำรศึกษำ จ ำนวน 13 สังกัด                  
ในกำรติดตำมกำรควำมยั่งยืนกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
แผนที่จะด ำเนินกำรต่อไป 

ส่งเสริม สนับสนุน กำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
บริหำรจัดกำรแกส่ถำนศึกษำเอกชนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และตำมควำม
ต้องกำรของหน่วยงำนกำรศึกษำที่ขอควำมร่วมมือ 
ประโยชน์ที่สำธำรณชนได้รับ 
 กำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิต เป็นกำรสนองยุทธศำสตร์ 20 ปี  
สู่ควำมม่ันคง ควำมม่ังคั่ง ยั่งยืน 
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โครงกำร   ขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำนกลไกของ       
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) 

ยุทธศำสตร์ชำติ ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ันคงและยั่งยืน  
แผนควำมม่ันคง กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์ 
นโยบำยรัฐบำล 
 นโยบำยหลัก  ข้อกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 นโยบำยเร่งด่วน ข้อกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 
ยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษำธิกำร  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 
     แผนงำนพื นฐำน 

แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    แผนงำนบูรณำกำร 
           แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
            
หลักกำรและเหตุผล  

 ยุทธศำสตร์ (พ.ศ.2561-2580) ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค หัวข้อกำรลดควำม
เหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ ในส่วนของกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข 
และกำรศึกษำโดยเฉพำะส ำหรับผู้มีรำยได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกำส ได้ก ำหนดให้ด้ำนกำรศึกษำเน้นกำรสร้ำง
โอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพที่เป็นมำตรฐำนเสมอกัน โดยเฉพำะในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำรและ
ยำกจน และกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ กำรจัดให้มีมำตรกำรเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำร
ศึกษำ กำรสนับสนุนกลไกควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำในระดับจังหวัด 

 ค ำสั่ งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่19/2560 ก ำหนดให้แต่ละจังหวัด ให้มี
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) มีอ ำนำจหน้ำที่ในส่วนของกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำร
เรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียมและทั่วถึงในพ้ืนที่จังหวัด โดยกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
และกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท ประสำนและส่งเสริมกำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึ กษำของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน
ที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำย ให้ควำมเห็นชอบกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและตัวชี้วัดในกำร
ด ำเนินงำนในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำ และก ำกับ เร่งรัด ติดตำม 
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำ โดยมีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจัด
หวัดรับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
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 ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด เน้นให้มีกำร
ประสำนและกำรบูรณำกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของแต่ละหน่วยงำนที่มีภำรกิจจัดกำรศึกษำ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง องค์กรภำครัฐและเอกชนในจังหวัดให้ตอบสนองควำมต้องกำรเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะต้องด ำเนินกำรโดยมี
แนวทำงท่ีผ่ำนกำรร่วมกันก ำหนด ร่วมกันขับเคลื่อน ร่วมกันประเมิน และร่วมกันน ำเสนอและปรับปรุงเพ่ือกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

 

วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือให้มีแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และทั่วถึงตำม
บริบทของจังหวัดโดยผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของส่วนรำชกำร หน่วยงำน สถำนศึกษำ ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กำรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำบันประกอบกำร และสถำบันที่จัดกำรศึกษำอ่ืน 
     2. เพ่ือให้มีตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีส่วนร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในจังหวัด
ที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และทั่วถึงตำม
บริบทของจังหวัด 
     3. เพ่ือให้มีกำรก ำกับ เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มี
คุณภำพ เท่ำเทียม และท่ัวถึงของจังหวัดตำมตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำน 
     4. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 
ตัวชี วัดของโครงกำร 
     ตัวชี วัดเชิงปริมำณ 
 1. สถำนศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ 80 มีแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ให้มีคุณภำพ 
 2. สถำนศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ 80 มีตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนแนวทำงกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ 
     ตัวชี วัดเชิงคุณภำพ 
 1. สถำนศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่มีแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ 
เท่ำเทียม และท่ัวถึงตำมบริบทของจังหวัด และผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
 2. สถำนศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่มีตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และทั่วถึงตำมบริบทของจังหวัด  ที่คณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัดให้ควำมเห็นชอบและมีส่วนร่วมในกำรประเมิน 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  
     1.  ประชุมวำงแผน เตรียมกำร สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกับคณะท ำงำนซึ่งประกอบด้วยศึกษำนิเทศก์สังกัด                    
ทุกหน่วยงำนกำรศึกษำ และสร้ำงแบบเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
     2.  เก็บข้อมูลจำกกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562  จำกโรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำง                    
ทุกสังกัดในจังหวัดเชียงใหม่  
     3.  ประชุมปฏิบัติกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์เอกสำรกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2562 
     4.  กำรสัมภำษณ์เชิงลึก ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรศึกษำเกี่ยวกับแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
และกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และท่ัวถึงตำมบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ 
     5.  สรุปแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และทั่วถึงตำมบริบท
ของจังหวัดเชียงใหม่ 
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ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม 

 1. ได้แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และทั่วถึงตำม
บริบทของจังหวัด และผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
 2. ได้ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มี
คุณภำพ เท่ำเทียม และท่ัวถึงตำมบริบทของจังหวัด ที่คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดให้ควำมเห็นชอบและมี
ส่วนร่วมในกำรประเมิน 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี วัด  
     เชิงปริมำณ 
 1. สถำนศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ 100 มีแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำร
เรียนรู้ให้มีคุณภำพ 
 2. สถำนศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ 100 มีตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนแนวทำงกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ 
     เชิงคุณภำพ 
 1. สถำนศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่มีแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ 
เท่ำเทียม และท่ัวถึงตำมบริบทของจังหวัด และผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
 2. สถำนศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่มีตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และทั่วถึงตำมบริบทของจังหวัด  ที่คณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัดให้ควำมเห็นชอบและมีส่วนร่วมในกำรประเมิน 
งบประมำณ 
 

งบประมำณที่
ได้รับทั งหมด 

 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 1 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 2 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 3 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 4 

100,000  - -   
 
แหล่งงบประมำณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
     ปัญหำ อุปสรรค 
          ชว่งระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำรจ ำกัด ด ำเนินกำรได้ในช่วงปลำยไตรมำสที่ 3 เนื่องจำกเหตุกำรณ์
แพร่ระบำดของโรคโควิด 19  
แผนที่จะด ำเนินกำรต่อไป 
      สร้ำงควำมเข้ำใจและสร้ำงควำมตระหนักกับหน่วยงำนต้นสังกัดและโรงเรียนไปพร้อมๆ กัน ในกำร
ขับเคลื่อนแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และท่ัวถึงตำมบริบท
ของจังหวัด 
ประโยชน์ที่สำธำรณชนได้รับ 
      ได้แนวทำงและตัวชี้วัดในกำรขับเคลื่อนแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มี
คุณภำพ เท่ำเทียม และทั่วถึงตำมบริบทของจังหวัด 
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โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรยีนเอกชน 
ควำมสอดคล้องกับแผนระดับต่ำง ๆ   

ยุทธศำสตร์ชำติ   ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ   ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
แผนปฏิรูปประเทศ  ด้ำนสังคม 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
ยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษำธิกำร  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
      ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
           แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 

หลกักำรและเหตุผล  
  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ได้บัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเอกชน มำตรำ 43 ก ำหนดให้กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ของเอกชนให้มีควำมอิสระ โดยมีกำรก ำกับ ติดตำม กำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึ กษำจำกรัฐ 
มำตรำ 47 ก ำหนดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุก
ระดับ โดยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำดังกล่ำวให้เป็นไปตำมกฎกระทรวง และ
มำตรำ 48 ก ำหนดให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใ น
สถำนศึกษำ ดังนั้น เพ่ือให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงเป็น
เอกภำพ กระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้ออกกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2553  ได้ก ำหนดให้สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน และ
กระทรวงศึกษำธิกำรโดยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้มีกำร
ประกำศใช้หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 
2554 เพ่ือให้สถำนศึกษำด ำเนินงำนและก ำหนดให้หน่วยงำนต้นสังกัด ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำร
ประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 กระทรวงศึกษำธิกำรได้
มีกำรปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีนโยบำยสร้ำงมำตรฐำนระบบ                  
กำรประเมิน ปรับปรุงมำตรฐำนและตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงคุณภำพอย่ำงแท้จริง ลดกำรจัดท ำเอกสำรที่ใช้ในกำร
ประเมิน รวมทั้งพัฒนำผู้ประเมินภำยในสำมำรถให้ค ำชี้แนะและให้ค ำปรึกษำแก่สถำนศึกษำได้ปรับกระบวน
ทัศน์ในกำรประเมินที่มีเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำ (Evaluation and Development) บนพ้ืนฐำนบริบทของ
สถำนศึกษำ ดังนั้น ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำจึงเป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำของไทย ที่หน่วยงำนต้นสังกัดของสถำนศึกษำต้องด ำเนินกำรและพัฒนำให้มี
ประสิทธิภำพ เป็นไปตำมระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นผู้ก ำหนด  
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  ดังนั้นแล้ว เพ่ือเป็นกำรก ำกับดูแลคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ
เอกชน ทั้งในและนอกระบบ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่ก ำหนด กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในฐำนะหน่วยงำนที่ก ำกับ ดูแล สถำนศึกษำเอกชน ตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ .ศ. 2546  ข้อ 11 ของค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน 
พุทธศักรำช 2560 และประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งหน่วยงำนภำยใน
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
ประกำศ ณ วันที่ 12 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 ก ำหนดให้ มีภำรกิจในกำรส่งเสริมสนับสนุนข้อมูล และ
สำรสนเทศของสถำนศึกษำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร และด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลง  ประสำน 
รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จึงมีควำม
จ ำเป็นต้องด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน โดยจะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบ เก็บรวมรวมและวิเครำะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลพ้ืนฐำนและข้อมูลเชิงคุณภำพของ
สถำนศึกษำเอกชน เพ่ือใช้ในกำรก ำกับดูแลสถำนศึกษำให้เป็นไปมำตรฐำนของกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ และพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชนให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภำพ
และ ด ำเนินกำรอย่ำงยั่งยืน รวมทั้ง สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชนให้มีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมระบบ 

หลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
2. เพ่ือตรวจสอบ เก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลของสถำนศึกษำเอกชน ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำท่ีก ำหนด 
3. เพ่ือให้สถำนศึกษำเอกชนสำมำรถด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นผู้ก ำหนด 
ตัวชี วัดของโครงกำร 

ตัวชี วัดเชิงปริมำณ 
1. โรงเรียนเอกชนที่ได้รับกำรตรวจติดตำมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมมำตรกำรกำรรองรับกำรเปิดเรียนในสถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จ ำนวน 439 โรง 

2. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรของโรงเรียนในระบบประเภทสำมัญศึกษำที่เข้ำร่วมกำรประชุมได้รับ
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ ตำมมำตรกำรกำรรองรับกำรเปิดเรียนในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จ ำนวน 151 คน 

ตัวชี วัดเชิงคุณภำพ 
1. หน่วยงำนสำมำรถติดตำม ตรวจสอบ และก ำกับดูแลคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้ 

เป็นไปตำมมำตรฐำนของระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
2. มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจติดตำมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมมำตรกำรกำรรองรับกำรเปิดเรียนใน
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
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กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร  
1. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรของโรงเรียนในระบบประเภทสำมัญศึกษำ จ ำนวน 151 คน 
2. โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ จ ำนวน 439 โรงระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงผู้บริหำรและผู้แทนของโรงเรียนในระบบ ประเภทสำมัญศึกษำและนำนำชำติ 
เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรประเมินตนเอง และกำรตรวจติดตำมของหน่วยงำนที่
ก ำกับดูแล ตำมมำตรกำรกำรรองรับกำรเปิดเรียนในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 
กิจกรรมที่ 2 ตรวจติดตำมกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรรองรับกำรเปิดเรียนในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 และโรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยจัดให้มีกำรประชุมคณะท ำงำนเพ่ือวำงแผนและชี้แจงแนวทำงกำรตรวจ 
และด ำเนินกำรตรวจ ติดตำม ในโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปและจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจติดตำมฯ เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ และรำยงำนหน่วยงำนต้นสังกัด 
กิจกรรมที่ 4 กำรตรวจติดตำมโรงเรียนนอกระบบ ตำมมำตรกำรผ่อนปรนระยะที่ 4 เพ่ือเตรียมควำม
พร้อมในกำรเปิดเรียนในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
กิจกรรมที่ 5 กำรสรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self-Assessment Report : SAR)                         
ปีกำรศึกษำ 2562 
กิจกรรมที่ 6 กำรนิเทศติดตำมโรงเรียนที่ประสงค์เข้ำร่วมกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบที่สี่ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือส่งเสริมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำเอกชน 

ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมชี แจงผู้บริหำรและผู้แทนของโรงเรียนในระบบ ประเภทสำมัญศึกษำและ
นำนำชำติ เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรประเมินตนเอง และกำรตรวจติดตำมของ
หน่วยงำนที่ก ำกับดูแล ตำมมำตรกำรกำรรองรับกำรเปิดเรียนในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนำ 2019 เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2563 ณ โรงเรียนดำรำวิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมทั้งหมด 170 คน งบประมำณ 6,300 บำท 
กิจกรรมที่ 2 ตรวจติดตำมกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรรองรับกำรเปิดเรียนในสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 และโรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำ
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยด ำเนินกำรจัดตั้งคณะท ำงำน จ ำนวน 34 คน และจัดให้มีกำร
ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือวำงแผนและชี้แจงแนวทำงกำรตรวจฯ เมื่ อวันที่  18 มิถุนำยน 2563                                  
ณ โรงแรมฮอลิเดย์กำร์เด้น เชียงใหม่ ซึ่งมีคณะท ำงำนตำมค ำสั่งเข้ำร่วมกำรประชุม จ ำนวน 34 คน และ
คณะท ำงำนได้ด ำเนินกำรตรวจ ติดตำม ควำมพร้อมของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ                        
เ พ่ือรองรับกำรเปิดเรียนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019                              
จ ำนวน 280 โรง ระหว่ำงวันที่ 22 – 26 มิถุนำยน 2563 งบประมำณ 155,782 บำท 
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กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปและจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจติดตำมฯ เพื่อใช้ในกำรพัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ และรำยงำนหน่วยงำนต้นสังกัด โดยได้จัดกำรประชุมฯ เมื่อวันที่                               
28-29 มิถุนำยน 2563 ณ โรงแรมคุ้มภูค ำ เชียงใหม่ โดยมีคณะท ำงำนและข้ำรำชกำร กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชนเข้ำร่วมกำรประชุม จ ำนวน 41 คน งบประมำณ 26,050 บำท 
กิจกรรมที่ 4 กำรตรวจติดตำมโรงเรียนนอกระบบ ตำมมำตรกำรผ่อนปรนระยะที่ 4 เพื่อเตรียม        
ควำมพร้อมในกำรเปิดเรียนในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019  โดยได้
ด ำเนินกำรตั้งคณะท ำงำนและตรวจติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมและคณะท ำงำนได้ด ำเนินกำรตรวจ ติดตำม 
ควำมพร้อมของโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่ยังไม่พร้อมให้ตรวจติดตำมมำตรกำรฯ ในรอบแรก และ
โรงเรียนนอกระบบ เพ่ือรองรับกำรเปิดเรียนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 จ ำนวน 159 โรง ระหว่ำงวันที่ 20 กรกฎำคม – 7 สิงหำคม 2563 และได้จัดประชุมสรุปผลกำร
ด ำเนินกำรตรวจ ติดตำมมำตรกำรดังกล่ำว โดยมีคณะท ำงำนเข้ำร่วมกำรประชุม จ ำนวน 12 คน            
เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2563 งบประมำณ 183,975 บำท 
กิจกรรมที่ 5 กำรสรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self-Assessment Report : SAR)           
ปีกำรศึกษำ 2562 โดยด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนและตรวจ วิเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
ของสถำนศึกษำ และจัดท ำสรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2562                         
จ ำนวน 130 โรง ระหว่ำงวันที่ 13 – 17 กรกฎำคม 2563 งบประมำณ 20,550 บำท 
กิจกรรมที่ 6 กำรนิเทศติดตำมโรงเรียนที่ประสงค์เข้ำร่วมกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบที่สี่ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำเอกชน          
โดยด ำเนินกำรวิเครำะห์รำยงำนผลกำรนิเทศติดตำมผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ และจัดท ำ
สรุปผล ในปีงบประมำณ 2563 จ ำนวน 23 โรง 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี วัด  
     เชิงปริมำณ 

1. โรงเรียนเอกชนได้รับกำรตรวจติดตำมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ       
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมมำตรกำรกำรรองรับกำรเปิดเรียนในสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จ ำนวน 439 โรง 
2. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรของโรงเรียนในระบบประเภทสำมัญศึกษำได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ                            
ในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษ ำ                      
ตำมมำตรกำร  กำรรองรับกำรเปิดเรียนในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
จ ำนวน 192 คน 

     เชิงคุณภำพ 
1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตำม ตรวจสอบ และก ำกับดูแลคุณภำพกำรศึกษำของ

โรงเรียนให้ เป็นไปตำมมำตรฐำนของระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีโรงเรียนทั้งในระบบ
และนอกระบบที่รับกำรตรวจติดตำมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมมำตรกำรกำรรองรับกำรเปิดเรียนในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จ ำนวน 280 โรง ซึ่งมีโรงเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและได้รับอนุญำต
ให้เปิดเรียนได้ในรอบแรก จ ำนวน 261 โรง และรอบที่สอง มีกำรตรวจติดตำมโรงเรียนตำมำตรกำร 
จ ำนวน 159 โรง ซึ่งมีโรงเรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน จ ำนวน 56 โรง  
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2. มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจติดตำมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ                      
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมมำตรกำรกำรรองรับกำรเปิดเรียนในสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เพ่ือรำยงำนไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

 

ภำพกิจกรรมท่ีเกิดขึ นภำยในโครงกำร / กิจกรรม  
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งบประมำณ 
  

งบประมำณที่
ได้รับทั งหมด 

 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 1 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 2 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 3 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 4 

531,600    188,132 204,525 
แหล่งงบประมำณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
 ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
     ปัญหำ อุปสรรค 

1. โรงเรียนในระบบ ประเภทนำนำชำติ และโรงเรียนนอกระบบ บำงโรงยังไม่พร้อมให้เข้ำตรวจ ติดตำม 
เนื่องจำกโรงเรียนยังไม่พร้อมเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎำคม 2563  เจ้ำหน้ำที่จึงไม่สำมำรถเข้ำตรวจประเมิน        
ควำมพร้อมของโรงเรียนได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดในรอบแรก 

2. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรน้อย เนื่องจำกได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในเดือนมิถุนำยน 2563 และ
ต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเดือนกรกฎำคม 2563 ส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนประจ ำของเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำน 
เนื่องจำกต้องหยุดปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเพ่ือด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำวให้แล้วเสร็จตำมที่ก ำหนด 
     แนวทำงแก้ไข 

1. เจ้ำหน้ำที่ประสำนโรงเรียนที่ยังไม่มีควำมพร้อม ขอเข้ำตรวจอีกครั้งก่อนที่จะมีกำรเปิดเรียน  
2. มีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่จำกกลุ่มงำนอ่ืนเข้ำร่วมเป็นคณะท ำงำน เพ่ือลดระยะเวลำกำรออกตรวจ 

ติดตำมโรงเรียน และสำมำรถด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จก่อนเปิดภำคเรียน 
ประโยชน์ที่สำธำรณชนได้รับ 

โรงเรียนเอกชนทั้งในระบบ และนอกระบบ สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ เป็นไปตำม
มำตรฐำนของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
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โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ                             
พ.ศ. 2563 
ควำมสอดคล้องกับแผนระดับต่ำง ๆ   
ยุทธศำสตร์ชำติ ข้อ 4.3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
แผนควำมม่ันคง ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์ 
นโยบำยรัฐบำล 
 นโยบำยหลัก  ข้อ 9 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 นโยบำยเร่งด่วน ข้อ 12 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
ยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษำธิกำร  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
      ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
    แผนงำนยุทธศำสตร์ 
           แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
หลักกำรและเหตุผล  

 ทรัพยำกรพ้ืนฐำนของกำรบริหำรงำนซึ่งได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และกำรจัดกำรหรือเทคนิคทำงกำร
บริหำรนั้น “คน” เป็นทรัพยำกรอันทรงคุณค่ำที่สุดขององค์กร กำรมีทรัพยำกรมำกเท่ำใด ไม่ส ำคัญเท่ำกับมีควำมสำมำรถ                  
ในกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรแรงงำนและคุณภำพของคน (วรำกรณ์  สำมโกเศศ. 2542 : 6) ด้วยเหตุที่ “คน” นอกจำก
จะเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญที่สุดในกำรบริหำรงำนแล้ว “คน” ยังมีบทบำทส ำคัญในกำรบริหำรงำนในทุกขั้นตอน
ของกระบวนกำรบริหำรงำนทั้งด้ำนกำรวำงแผนกำรจัดองค์กรกำรจัดกำรเกี่ยวกับบุคคล กำรประสำนงำนและ
กำรควบคุมงำน ปัจจุบันเป็นยุคที่มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมอย่ำงรวดเร็ว ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก 
ดังนั้น “คน” จึงถือเป็นต้นทุนส ำคัญที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในกำรประกอบกำรขององค์กรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท ำให้ทุกหน่วยงำนหันกลับมำมองและให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำต้นทุนดังกล่ำว ให้มีควำม
พร้อมและทันสมัยพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อกำรท ำงำนได้อย่ำงรวดเร็วทันกำลอยู่เสมอ 
ทรัพยำกรมนุษย์ถือว่ำเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำและมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรปฏิบัติงำนทุกประเภท ดังนั้น 
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์จึงถูกก ำหนดให้เป็นนโยบำยที่มีควำมส ำคัญและจัดเป็นยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำ
ประเทศ  ดังนั้น องค์กรต่ำงๆจึงควรเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เป็นล ำดับแรก เนื่องจำก
เป็นกระบวนกำรที่จะเพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะ ควำมช ำนำญ และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ทั้งหมดในองค์กร 
  ในกระแสโลกำภิวัตน์ท ำให้เกิดกำรพัฒนำระบบกำรเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ
สำรสนเทศ อย่ำงรวดเร็ว ทุกองค์กรจึงจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำสมรรถนะในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลอยู่เสมอ
ซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำขีดสมรรถนะขององค์กรให้สำมำรถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ แม้แต่ในกำรบริหำรงำนภำครัฐ 
โดยเฉพำะกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลแนวใหม่ในระบบข้ำรำชกำรพลเรือน จึงมีเป้ำหมำยสูงสุดเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนสูงสุดตำมนัยของระเบียบ กฎหมำย ที่ส ำคัญดังนี้ (1) พระรำชบัญญัติ
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ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2545 โดยที่มำตรำ 3/1 ได้บัญญัติให้กำรบริหำรรำชกำรและกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรต้องใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (2) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบ
รำชกำรไทย พ.ศ. 2551ถึง พ.ศ.2555 ได้ระบุในยุทธศำสตร์ที่ 3 ให้องค์กรมุ่งสู่กำรเป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถนะ
สูง บุคลำกรมีควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่ำงเหมำะสม
ต่อสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ โดยปรับปรุงขีดสมรรถนะของทรัพยำกรบุคคล ภำครัฐ ให้สำมำรถเพ่ิมผลิตภำพและ
พัฒนำขีดควำมสำมำรถให้มีควำมเป็นมืออำชีพ และก ำหนดให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับมีหน้ำที่
ในกำรพัฒนำตนเองตำมขีดสมรรถนะที่ก ำหนดไว้   โดยจัดให้มีระบบกำรเรียนรู้และพัฒนำแบบใหม่ มุ่งเน้นกำร
เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงและพยำยำมปรับให้ตรงตำมควำมต้องกำรของแต่ละบุคคลมำกขึ้น รวมถึงกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สำมำรถปฏิบัติงำนรำชกำรได้อย่ำงมีคุณภำพมำตรฐำน ปรับปรุงระบบกำร
ท ำงำนรำชกำรให้เกิดควำมโปร่งใสเป็นที่ยอมรับ (3) พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้มีผลบังคับใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก ำหนดให้กำรบริหำรรำชกำรบรรลุ
เป้ำหมำย 7 ประกำร ได้แก่   
                           1)  เกิดประโยชน์สุขของประชำชน   

                       2)  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ   
                       3)  มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ 
                       4)  ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน   
                       5)  ปรับปรุงภำรกิจของส่วนรำชกำร   
                       6)  ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก   
                       7)  มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  

 ด้วยเหตุนี้ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลแนวใหม่ จึงต้องเป็นระบบที่สร้ำงควำมคล่องตัว                   
ไม่ติดยึดอยู่กับกฎระเบียบ และต้องเป็นระบบที่เก้ือหนุนต่อกำรท ำงำนเชิงยุทธศำสตร์ช่วยให้ส่วนรำชกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ขณะเดียวกันจะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม และท ำให้ข้ำรำชกำร                 
มีควำมพึงพอใจ ตลอดจนมีคุณภำพชีวิตที่ดีด้วย   
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับข้ำรำชกำรในกำรพัฒนำระบบและสมรรถนะของ
บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
ตัวชี วัดของโครงกำร 
     ตัวชี วัดเชิงปริมำณ 

ข้ำรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 80 คน 
     ตัวชี วัดเชิงคุณภำพ 
 ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำระบบและสมรรถนะของบุคลำกรสังกัด
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร  ข้ำรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรพัฒนำ                             
ร้อยละ 80   ระยะเวลำด ำเนินกำร จ ำนวน 1 วัน /วันที่ 24 ตุลำคม 2562 
สถำนที่ด ำเนินกำร โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร อบรม/ พัฒนำ โดยฟังกำรบรรยำยจำกวิทยำกร 
ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม ข้ำรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรพัฒนำ                         
ร้อยละ 80 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี วัด  
     เชิงปริมำณ 

   ข้ำรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรพัฒนำร้อยละ 80     
  

     เชิงคุณภำพ 
   ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำระบบและสมรรถนะของบุคลำกรสังกัด

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ภำพกิจกรรมท่ีเกิดขึ นภำยในโครงกำร / กิจกรรม  
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งบประมำณ 
  

งบประมำณที่
ได้รับทั งหมด 

 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 1 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 2 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 3 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 4 

65,400 บำท  65,400 บำท    
หมำยเหตุ : แหล่งงบประมำณ  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 45,400 บำท (สี่หมื่นห้ำพันสี่ร้อยบำทถ้วน) 
และงบประมำณที่ขอผ่ำนหน่วยงำนอ่ืน (ระบุหน่วยงำน) งบเฉพำะกิจเร่งด่วนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เชียงใหม่ จ ำนวน 20,000 บำท 
ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
     ปัญหำ อุปสรรค 
      งบประมำณไม่เพียงพอ มีจ ำนวนจ ำกัด 
     แนวทำงแก้ไข 
    1. ลดจ ำนวนวันอบรม 
    2. ของบประมำณอ่ืนเพิ่มเติม 
แผนที่จะด ำเนินกำรต่อไป 

จัดกิจกรรม อบรมโครงกำรต่อเนื่องถ้ำมีงบประมำณสนับสนุน 
ประโยชน์ที่สำธำรณชนได้รับ 
     1. สร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับข้ำรำชกำรในกำรพัฒนำระบบและสมรรถนะของบุคลำกร                
ในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่  
     2. ได้รับทรำบข้อมูล ข้อเท็จจริง ด้ำนสมรรถนะของบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่                          
ที่เป็นจริง และสมรรถนะที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ   
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โครงกำร TFE ( TEAM FOR EDUCATION ) 
ควำมสอดคล้องกับแผนระดับต่ำง ๆ   

ยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษำธิกำร  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
แผนงำนยุทธศำสตร์ 

แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
     

หลักกำรและเหตุผล  

  กำรศึกษำมีบทบำทส ำคัญในกำรช่วยให้เยำวชนพัฒนำทั้งทำงด้ำนปัญญำ บุคลิกภำพและช่วย
ให้เยำวชนมีควำมส ำเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหำทำงส่งเสริมกำรศึกษำให้มีคุณภำพ มีมำตรฐำนควำมเป็นเลิศ                
ซึ่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ได้กล่ำวว่ำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหำสำระ        
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจ ควำมถนัด และควำมแตกต่ำงของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยพัฒนำผู้เรียน           
และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยตรง (ขวัญใจ โพธิ์ทองนำค ,2547, หน้ำ 1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน                  
เป็นองค์ประกอบอย่ำงหนึ่ง ที่บ่งบอกถึงคุณภำพทำงกำรศึกษำและคุณภำพของผู้ เรียน ซึ่งนับตั้งแต่
กระทรวงศึกษำธิกำรได้กระจำยอ ำนำจกำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำสู่ระดับสถำนศึกษำ กำ รประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนทั้งในระดับกำรเรียนกำรสอน กำรตัดสินได้ - ตก และกำรอนุมัติควำมส ำเร็จกำรศึกษำ                 
เป็นอ ำนำจของสถำนศึกษำถึงแม้ว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำทั่วประเทศจะใช้หลักสูตรเดียวกัน  
ของกระทรวงศึกษำธิกำร แต่ควำมหลำกหลำยในทำงปฏิบัติเรื่องรูปแบบกำรเรียนกำรสอน กำรใช้สื่ออุปกรณ์ 
ตลอดจนกำรวัดและประเมินผลได้เกิดขึ้นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งในสถำนศึกษำต่ำง ๆ ภำยในภูมิภำค และ          
ต่ำงภูมิภำค 
  กำรวัดและประเมินผลนั้นเป็นกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ซึ่งผลจำกกำรประเมินใช้เป็นข้อมูลในกำรเทียบเคียงคุณภำพกำรศึกษำ                    
ในระดับต่ำง ๆ  เพ่ือน ำไปใช้ในกำรวำงแผนยกระดับคุณภำพ กำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุน
กำรตัดสินใจในระดับนโยบำยของต้นสังกัดระดับต่ำง ๆ 
   ข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินในระดับชั้นที่เข้ำทดสอบข้ำงต้นจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน            
ในกำรตรวจสอบ ทบทวน พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ถือเป็นภำระควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนที่จะต้องจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนำเต็มตำมศักยภำพบนพ้ืนฐำนควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคลที่จ ำแนกตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำร ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหำด้ำนวินัยและพฤติกรรม 
กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธสถำนศึกษำ  กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหำทำงเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิกำรทำงร่ำงกำยและ
สติปัญญำ เป็นต้น ข้อมูลจำกกำรประเมินจึงเป็นหัวใจของสถำนศึกษำในกำรด ำเนินกำรช่วยเหลือผู้เรียนได้
ทันท่วงท ีเป็นโอกำสให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำและส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรเรียน 
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ในฐำนะหน่วยงำนหลักในกำรประสำน ส่งเสริม 
สนับสนุนและบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดเชียงใหม่ มีบทบำทส ำคัญในกำรขับเคลื่อนนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้น สู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ภำยในจังหวัดเชียงใหม่ตำมเป้ำหมำยและมำตรฐำนที่ก ำหนด  ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพของ
ผู้เรียน คุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงคุณลักษณะและทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ให้กับผู้เรียน เพ่ือเป็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้ำสู่สังคมคุณภำพในศตวรรษที่ 21  ได้อย่ำงมี
คุณภำพ จึงได้มีโครงกำร “TFE (Teams For Education )” ขึ้น เพื่อเป็นกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
และส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนในสถำนศึกษำทุกระดับ ทุกประเภทส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน ให้เกิดกำรเรียนรู้ มีทักษะจ ำเป็น ในกำรด ำรงชีวิตในสังคมคุณภำพยุคศตวรรษที่ 21 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ และพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและท่ีเกี่ยวข้องของจังหวัดเชียงใหม่            

2. เพ่ือพัฒนำและขยำยผลรูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
พัฒนำนักเรียนของสถำนศึกษำที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนแต่ละวิชำต่ ำกว่ำ
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน  

3. เพ่ือให้สถำนศึกษำมีรูปแบบในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ส่งผลให้มีร้อยละของนักเรียนที่
คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 
ตัวชี วัดของโครงกำร 
     ตัวชี วัดเชิงปริมำณ 

1. มีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
          2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่มีแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และถ่ำยทอดองค์   
ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน                        
แต่ละวิชำต่ ำกว่ำเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน 
         3. สถำนศึกษำมีรูปแบบในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท่ีส่งผลให้มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 
    ตัวชี วัดเชิงคุณภำพ 

1) มีศูนย์กลำงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำในระดับจังหวัดเพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ในกำรสร้ำง
คุณลักษณะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

2) หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำเกิดกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ และถ่ำยทอด        
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้ น
พ้ืนฐำนแต่ละวิชำต่ ำกว่ำเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้น ระดับจังหวัดร่วมกัน 

3) สถำนศึกษำมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนแต่ละวิชำ      
ผ่ำนเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 
กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร  สถำนศึกษำน ำร่องและสถำนศึกษำเครือข่ำยในจังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563 
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สถำนที่ด ำเนินกำร  สถำนศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  

กิจกรรมหลักภำยใต้โครงกำร 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

(ระบุเดือนที่จะด ำเนินกำร) 
1. ประชุมชี แจงกำรด ำเนินงำนโครงกำร TFE ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม่ 
     1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร TFE (Teams 
For Education) จังหวัดเชียงใหม่ 
     1.2 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
TFE (Teams For Education)  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และ
สร้ำงควำมตระหนักในกำรพัฒนำและกำรน ำรูปแบบไป 
ใช้ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงกำร ประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องระดับ 
จังหวัด และ ผอ./ครู ของสถำนศึกษำน ำร่อง 
          1.2.1 ปรับปรุงและพัฒนำ Model 
     1.3 น ำเสนอกรอบกำรด ำเนินงำนโครงกำร TFE (Teams 
For Education) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ต่อ ศธภ. ก่อน
น ำเสนอต่อ กศจ.      
 
 

เมษำยน  2563 

2. กำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ          
ขั นพื นฐำน (O-NET) ของจังหวัดเชียงใหม่ (เปรียบเทียบ           
ปีกำรศึกษำ 2560-2562) 
     2.1 วิ เครำะห์ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ      
ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับจังหวัด และเปรียบเทียบผลคะแนน  
3 ปีย้อนหลัง  (ปีกำรศึกษำ 2560, 2561, 2562) 
     2.2 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ  ขั้น
พ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 ของสถำนศึกษำ
น ำร่องท่ีน ำรูปแบบ/แนวทำงไปใช้   
     2.3 ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและแนวทำงกำรขยำยผล ก ำหนด
สถำนศกึษำน ำร่อง 1 แห่ง : สถำนศึกษำเครือข่ำย 3 แห่ง  
     2.4 วำงแผนกำรนิเทศ/คู่มือ/แผนนิเทศ/เครื่องมือนิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมษำยน  2563 
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กิจกรรมหลักภำยใต้โครงกำร 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

(ระบุเดือนที่จะด ำเนินกำร) 
3. สร้ำงกำรรับรู้ในกำรพัฒนำรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับจังหวัด และสนับสนุนงบประมำณให้
สถำนศึกษำน ำร่องและสถำนศึกษำเครือข่ำย 
     3.1 จัดประชุมชี้แจงรูปแบบที่จะน ำไปใช้กลับกลุ่มเป้ำหมำย 
สถำนศึกษำน ำร่อง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และสถำนศึกษำ
เครือข่ำย ปีงบประมำณพ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ ครู 4 กลุ่มสำระ/ครูวิชำกำร 
     3.2 ประชุมปฏิบัติกำรให้ควำมรู้แก่สถำนศึกษำเครือข่ำยใน
กำรพัฒนำรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
สถำนศึกษำ 
     3.3 ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม ำ ณ ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ น ำ ร่ อ ง                             
จ ำนวน 8,000 บำท สถำนศึกษำเครือข่ำย จ ำนวน 5,000 บำท  
     3.4 สถำนศึกษำเครือข่ำยพัฒนำรูปแบบ/แนวทำงกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 

มิถุนำยน – กรกฎำคม  2563 

4. นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
พื นที่ 
     4.1 นิเทศ ติดตำม สถำนศึกษำ อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/แห่ง 
     4.2 สรุปผลกำรนิเทศ ติดตำม 

กรกฎำคม – สิงหำคม 2563 

5. กำรจัดงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/
แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในพื นที่  (**ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด จัดร่วมกับ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค) 
     5.1 จัดนิทรรศกำรกำรขยำยผลรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำน ำร่องและสถำนศึกษำ
เครือข่ำย  
หมำยเหตุ ศธภ. เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดงำนรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับค่ำสถำนที่ ผู้เข้ำร่วมงำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
ศธจ. รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องของกลุ่มเป้ำหมำยของ
จังหวัด (ศธจ. สถำนศึกษำน ำร่อง สถำนศึกษำเครือข่ำย)           

กันยำยน  2563 

6. จัดท ำเอกสำรรำยงำนเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
TFE (Teams For Education) ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
     6.1 สรุปและประเมินผลกำรใช้รูปแบบ/แนวทำงกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ฯ ของจังหวัด  เชียงใหม่   
     6.2 จัดท ำเอกสำรรำยงำนกำรด ำเนินงำน 

กันยำยน  2563 
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ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม  
เชิงปริมำณ 

     1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่  สถำนศึกษำน ำร่องและสถำนศึกษำเครือข่ำยมีข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทำงำรศึกษำ กำรบูรณำกำรด้ำนกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
              2. สถำนศึกษำมีแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้  และกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนอย่ำงน้อย 1 แนวทำงต่อ 1 จังหวัด 
          เชิงคุณภำพ  สถำนศึกษำมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ                        
ขั้นพ้ืนฐำนแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 

ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสที่ 2 :  ก.พ. - มี.ค. 63 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร TFE  (Teams For Education) ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำน 

ประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร TFE  (Teams For Education) ในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่  ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34  ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 - 6 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมิน
กำรจัดกำรศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 - 6  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินกำรจัดกำรศึกษำ สพม.34 
ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ ประธำนคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน  ผู้รับผิดชอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ 
เขต 1 - 6 ผู้รับผิดชอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34  
ผู้แทนจำก ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ผู้ทรงคุณวุฒิจำก กศจ.  
กิจกรรมที ๒ วิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำสำรสนเทศผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั นพื นฐำน                   
(O-NET)  ในระดับจังหวัดเพื่อจัดท ำรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของจังหวัดเชียงใหม่    

1.เชิญคณะกรรมตำมประกำศ ฯ เข้ำร่วมประชุมวิเครำะห์ข้อมูล และจัดท ำสำรสนเทศผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) โดยวิเครำะห์ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง  (ปีกำรศึกษำ 2560-
2562)  
2. ประชำสัมพันธ์โครงกำร TFE (Teams For Education)   แก่สถำนศึกษำทุกสังกัดในจังหวัด

เชียงใหม่ ที่มีควำมพร้อมและสนใจ ประสงค์เข้ำร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ำย     
 ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสที่ 3:  เม.ย. - มิ.ย. 63 

กิจกรรมที่  3.1 สร้ำงกำรรับรู้ในกำรพัฒนำรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำ กำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับจังหวัด 
และสนับสนุนงบประมำณให้สถำนศึกษำน ำร่อง 
       3.1.1 จัดประชุมชี้แจงสร้ำงกำรรับรู้ในกำรพัฒนำรูปแบบที่จะน ำไปใช้กลับกลุ่มเป้ำหมำย 
สถำนศึกษำน ำร่อง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และสถำนศึกษำเครือข่ำย ปีงบประมำณพ.ศ. 2562 
ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ครู วิชำกำร 
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3.1.2 รำยชื่อโรงเรียนน ำร่องโครงกำร TFE (Teams For Education)  

ล ำดับ ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด 
1. โรงเรียนแม่วินสำมัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
2. โรงเรียนบ้ำนแม่ตะละ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 
3. โรงเรียนมัธยมกัลยำณิวัฒนำเฉลิมพระเกียรติ สพม. 34 
4. โรงเรียนสืบนทีธรรม ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน 
5. โรงเรียนเทศบำลวัดท่ำสะต๋อย เทศบำลนครเชียงใหม่ 

3.1.3 รำยชื่อโรงเรียนเครือข่ำยโครงกำร TFE (Teams For Education) ปีงบประมำณ  
2563 

ล ำดับ ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด 
1. โรงเรียนสองแคววิทยำคม สพม. 34 
2. โรงเรียนแม่แตง สพม. 34 
3. โรงเรียนบ้ำนกำดวิทยำคม สพม. 34 
4. โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
5. โรงเรียนบ้ำนแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 

6. โรงเรียนบ้ำนป่ำแป๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
7. โรงเรียนบ้ำนปำกเหมือง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
8. โรงเรียนบ้ำนตำลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
9. โรงเรียนเทศบำลวัดเกตกำรำม เทศบำลนครเชียงใหม่ 
10. โรงเรียนเทศบำลวัดกู่ค ำ เทศบำลนครเชียงใหม่ 
11. โรงเรียนเทศบำลวัดพวกช้ำง เทศบำลนครเชียงใหม่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสที่ 4  ก.ค. - ก.ย. 63 

กิจกรรมที่ 3.2  ให้ควำมรู้แก่สถำนศึกษำเครือข่ำยในกำรพัฒนำรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
ในสถำนศึกษำ โดยจัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรสร้ำงรูปแบบและแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้                     
อัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ผ่ำนกระบวนกำร Active Learning ภำยใต้โครงกำรTFE (Teams For Education)” 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ส ำหรับโรงเรียนน ำร่องและโรงเรียนเครือข่ำยโครงกำรTFE (Teams For 
Education) ขึ้น เมื่อวันที่ 11-12  กรกฎำคม 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ กำร์เด้นท์ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ โดยวิทยำกรจำกคณะศึกษำศำศตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  ผู้เข้ำร่วมกำรอบรม ประกอบด้วย  
ศึกษำนิเทศก์รับผิดชอบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 – 6 สพม.34  ศึกษำนิเทศก์
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษำนิเทศก์เทศบำลนครเชียงใหม่ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและครูประจ ำ
สำระหลัก จ ำนวน 4 คนจำกโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ทั้งสิ้น 16 โรงเรียน  ด้วยแนวทำงพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ID & ACT CMPEOs Model  
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โดยใช้กำรนิเทศแบบร่วมพัฒนำ( Cooperative Development Supervision) โดยมีกระบวนกำร
ดังนี้ 

ขั นที่ 1 กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน (Planning-P)  ผู้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนทุกฝ่ำยประชุม
หำรือกันถึงปัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ เป็นปัญหำส ำคัญเร่งด่วนควรแก้ไขก่อน หรือนโยบำยในกำร
ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนโดยจะระดมสมองหำควำมต้องกำรจ ำเป็น (Need Assessment) 
ในเรื่องที่จะต้องมีกำรนิเทศ รวมทั้งร่วมกันวำงแผนและก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนิเทศ  

     ขั นที่ 2 กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน (Informing-I) กำรท ำควำมเข้ำใจกระบวนกำร
นิเทศทั้งระบบ และวิธีกำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นของกำรนิเทศ เพ่ือให้ผู้ด ำเนินงำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มี
ทักษะ และมีเทคนิคในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ขั้นตอนนี้จะเป็นกำรช่วยให้ผู้ด ำเนินงำนสำมำรถ
ท ำงำนไดอ้ย่ำงมีคุณภำพ และเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันใจในกำรท ำงำนให้แก่ผู้ด ำเนินงำน 

     ขั นที่ 3 กำรปฏิบัติงำนตำมแผน (Doing - D) เมื่อผู้ด ำเนินงำนได้ผ่ำนขั้นตอนกำรวำงแผนและ
ขั้นตอนกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนไปแล้ว กำรปฏิบัติงำนตำมแผนที่วำงไว้ในแต่ละข้ันตอนอย่ำงเป็น
ระบบทั้งในส่วนของผู้ให้กำรนิเทศ ผู้รับกำรนิเทศ และผู้สนับสนุนกำรนิเทศก็จะด ำเนินไปตำมปฏิทินปฏิบัติงำน
ที่ได้ตกลงร่วมกันและก ำหนเดไว้ในแผน โดยจะได้รับควำมช่วยเหลือและร่วมมือจำกผู้นิเทศภำยนอก เช่น 
ศึกษำนิเทศก์ ครูผู้ร่วมนิเทศ ศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอน และเครือข่ำยจำกหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำครัฐและ
เอกชน รวมทั้งผู้นิเทศภำยในโรงเรียนเช่น หัวหน้ำกลุ่มสำระ คู่สัญญำ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำฝ่ำยวิชำกำร
และผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

    ขั นที่ 4 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Evaluation - E) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนหรือ
โครงกำรนิเทศ เป็นกำรประเมินทั้งระบบ เพ่ือให้ทรำบประสิทธิภำพของโครงกำรจึงควรจะประเมินสิ่งต่ำงๆ 
ตำมล ำดับของควำมส ำคัญ ดังนี้ 
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                  4.1 ผลผลิตที่ได้จำกกำรนิเทศ (Output)  คือ สัมฤทธิ์ผลิตกำรเรียนของผู้เรียน และ                     
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับกำรนิเทศตำมเป้ำหมำยของกำรนิเทศนั้น ได้แก่ ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรนิเทศ 
(ระดับควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของผู้รับกำรนิเทศ กำรเพ่ิมจ ำนวนของบุคลำกรที่มีคุณภำพภำยในหน่วยงำน 
ควำมตั้งใจในกำรท ำงำนของบุคลำกร และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกรในหน่วยงำน) และผลที่เกิดขึ้นระหว่ำง
กำรด ำเนินกำรนิเทศ(เจตคติของผู้รับกำรนิเทศที่มีต่องำนและต่อผู้ร่วมงำน ระดับควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน 
ควำมผูกพันของผู้รับกำรนิเทศที่มีต่อเป้ำหมำยในกำรท ำงำน ระดับของจุดมุ่งหมำยที่จัดตั้งขึ้น ระดับควำม
ร่วมมือร่วมใจที่มีต่อกลุ่มท ำงำน ควำมเชื่อม่ันและควำมไว้ว่ำงใจในตนเอง เพื่อนร่วมงำนและผู้บังคับบัญชำ และ
ควำมรู้สึกของผู้รับกำรนิเทศที่มีต่อสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน)  

                 4.2 กระบวนกำรด ำเนินงำน (Process) คือ ควำมเหมำะสมของขั้นตอนในกำรท ำงำน              
ควำมเหมำะสมของกำรจัดกิจกรรม ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ริเทศกับผู้รับกำรนิเทศและบรรยำกำศในกำรท ำงำน 

                 4.3 ปัจจัยป้อนเข้ำ (Input) คือ กำรลงทุนในด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ วัสดุอุปกรณ์ สื่อกำรนิเทศ 
เครื่องอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ งบประมำณกำรเงิน รวมทั้งระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

      ขั นที่ 5 กำรเผยแพร่ขยำยผล (Diffusing - D)  ในรูปแบบที่หลำกหลำย เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงขวัญ
และก ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงำน  ส่วนกำรขยำยเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนนิเทศ โดยใช้เทคนิคกำรขำยควำมคิด ให้
เกิดควำมเชื่อถือ ศรัทธำ แล้วจึงใช้เทคนิคกำรเชิญชวนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมที่ละน้อย ในฐำนะเพ่ือร่วมอำชีพหรือ
อุดมกำรณ์ จนเกิดควำมพร้อมที่จะเข้ำร่วมด ำเนินกำรด้วยอย่ำงเต็มตัว ในฐำนะ "ครูปฏิบัติกำร" หรือ ฐำนะ 
"คู่สัญญำ" และเมื่อด ำเนินกำรงำนได้ผลดี  มีเครือข่ำยแนวร่วมเพ่ิมมำกขึ้น ครูปฏิบัติกำรก็จะได้ปรับเปลี่ยน
บทบำทขึ้นเป็นผู้นิเทศเครือข่ำยผู้ปฏิบัติกำรรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นกำรให้แรงเสริมแก่ผู้ปฏิบัติงำน หรือเรียกว่ำใช้
เทคนิค "กำรสร้ำงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์"  เป็นกลวิธีกำรเผยแพร่และขยำยผลที่มีประสิทธิภำพ โดยเน้นควำม
พร้อมหรือควำมสมัครใจของครูเป็นหลัก  ขั้นเสริม กำรร่วมใจและกำรเสริมสร้ำงขวัญและก ำลั งใจ 
(Cooperating - C Reinforcing - R)  เป็นกลไกส ำคัญที่จะท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนได้ทั้งคน งำนและจิตใจที่
ผูกพันอยู่กับงำน 

กิจกรรมที่ 3.3  สนับสนุนงบประมำณสถำนศึกษำน ำร่อง จ ำนวน 8,000 บำท สถำนศึกษำเครือข่ำย 
จ ำนวน 5,000 บำท 

1. สถำนศึกษำน ำร่องและสถำนศึกษำเครือข่ำยโครงกำร TFE  (Teams For Education) จัดท ำ
โครงกำรรองรับรูปแบบ/แนวทำงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำกำรเรียนรู้ ภำยใต้โครงกำร TFE  (Teams For 
Education) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
          2. เสนอโครงกำรต่อศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือขออนุมัติงบประมำณในกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร แก่สถำนศึกษำน ำร่อง 5 โรง จ ำนวน 8,000 บำท สถำนศึกษำเครือข่ำย 11 โรง จ ำนวน 5,000 บำท 
เป็นเงินทั้งสิ้น  95,000 บำท 
กิจกรรมที่ 4  นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนโครงกำร TFE  (Teams For Education) ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 

  ได้ด ำเนินกำรประกำศแต่งตั้งทีมนิเทศ ติดตำมสถำนศึกษำน ำร่องและใสถำนศึกษำเครือข่ำย
โครงกำร TFE  (Teams For Education) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
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กิจกรรมที่ 5  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
ในพื นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

1. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเชิญสถำนศึกษำน ำร่องและสถำนศึกษำเครือข่ำยเข้ำร่วมกิจกรรม 
จ ำนวน 16 แห่ง  ผู้แทนจำกส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ผู้แทนจำกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ หน่วยงำนที่จัด
กำรศึกษำ  และสถำนศึกษำ  ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนกำรพัฒนำ ในวันที่ 13 – 14   กันยำยน  
2563 ณ โรงแรมบี พี อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่    

2. คัดเลือกสถำนศึกษำน ำร่อง จ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมกัลยำณิวัฒนำเฉลิมพระเกียรติ 
และ สถำนศึกษำเครือข่ำย ได้แก่ โรงเรียนป่ำแป๋วิทยำ  เพ่ือเป็นตัวแทนของจังหวัดร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ใน
ระดับภำค  

ภำพกิจกรรมท่ีเกิดขึ นภำยในโครงกำร / กิจกรรม  
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งบประมำณ 
  

งบประมำณที่
ได้รับทั งหมด 

 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 1 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 2 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 3 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 4 

330,000  - 18,170 8,100 240,600 
แหล่งงบประมำณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
     ปัญหำ อุปสรรค 
         -  กำรด ำเนินกิจกรรมและเบิกจ่ำยงบประมำณในโครงกำรไม่เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนดเนื่องจำก
สถำนกำรณ์ COVID 19     

-  งบประมำณท่ีจัดสรรให้สถำนศึกษำไม่พียงพอต่อกำรด ำเนินงำน 
แผนที่จะด ำเนินกำรต่อไป 

- ส่งเสริมและพัฒนำให้สถำนศึกษำน ำร่อง  สถำนศึกษำเครือข่ำยในโครงกำรTFEและสถำนศึกษำใน
จังหวัดเชียงใหม่มีรูปแบบ/แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนโดยใช้อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร Active Learning 

- นิเทศ ติดตำม ให้ค ำชึ้แนะและช่วยเหลือสถำนศึกษำที่ต้องกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ประโยชน์ที่สำธำรณชนได้รับ 
กำรบูรณำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำนในจังหวัดเชียงใหม่  ในกำรพัฒนำคนให้พร้อมเข้ำสู่

สังคมคุณภำพในศตวรรษที่ 21เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของรัฐบำลของกระทรวงศึกษำธิกำรและ
นโยบำยที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ตำม
สมรรถนะของผู้เรียนเพิ่มข้ึน 
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โครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพื่อกำรจัดท ำรูปแบบและแนวทำงพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่อง                   
เชื่อมโยงกำรศึกษำขั นพื นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 

 

ยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษำธิกำร  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    แผนงำนบูรณำกำร 
           แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
หลักกำรและเหตุผล  

  กระทรวงศึกษำธิกำร  เห็นควำมส ำคัญของกำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับผู้เรียนมีทำงเลือก      
เข้ำสู่กำรศึกษำที่หลำกหลำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรให้ผู้เรียนในสำยอำชีพทั้งผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.) และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำมำรถเข้ำสู่เส้นทำงกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ 
ได้และ เพ่ือ ให้กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ มีควำมต่อเนื่องและเกิดควำมยั่งยืนในระยะยำวต่อไป รวมทั้ง มีควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศและอุตสำหกรรมไทยแลนด์ 4.0 

     เพ่ือเป็นกำรสนองนโยบำยดังกล่ำว ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ จึงไดจ้ัดท ำโครงกำร 
ส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
กับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ เพ่ือส่งเสริมให้สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนกำรศึกษำในระดับจังหวัด มีนวัตกรรม
ที่จะสนับสนุนกำรศึกษำท่ีต่อเนื่องเชื่อมระหว่ำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ที่สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่ สำมำรถพัฒนำทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและบริบททำงกำรศึกษำ ในแต่
ละสำขำวิชำชีพ มีทักษะต่อยอดในสถำบันอุดมศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยอำศัยกระบวนกำร กำรมีส่วนร่วม
ผ่ำนเวทีและประชำคม. 
วัตถุประสงค์ 

        เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ในระดับจังหวัด 

ตัวชี วัดของโครงกำร 
     ตัวชี วัดเชิงปริมำณ 

        จังหวัดเชียงใหม่มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ   
ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 1 หลักสูตร 
 

     ตัวชี วัดเชิงคุณภำพ 
                  หน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่ น ำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน              
กับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 ไปให้สถำนศึกษำในสังกัดน ำไปใช้ตำมควำมเหมำะสม  และ
บริบททำงกำรศึกษำในแต่ละสำขำวิชำชีพ 
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กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

ศึกษำวิเครำะห์หลักสูตรกำรศึกษำขั นพื นฐำนกับอำชีวศึกษำ
และอุดมศึกษำในระดับจังหวัด 

    1.1 ประชุมร่วมกับส่วนกลำง (ภำคเหนือ) เพ่ือรับทรำบ   
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
    1.2 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ  
ของสถำนศึกษำ จังหวัดเชียงใหม่  
    1.3 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ  
ของสถำนศึกษำ จังหวัดเชียงใหม่ 
พัฒนำรูปแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำ 
ขั นพื นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ จังหวัดเชียงใหม่ 
     2.1 สถำนศึกษำน ำเสนอหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ จังหวัดเชียงใหม่ 
     2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 
จังหวัดเชียงใหม่ 
    2.3 เสนอร่ำง Model หลกัสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ จังหวัดเชียงใหม่ ให้
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรศึกษำ และ กศจ. พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ 

 

 

เม.ย.-พ.ค. 63 

พ.ค. - มิ.ย. 63 

 

มิ.ย. 63 

 

 

 

มิ.ย. 63 

ก.ค. 63 

กลุ่มนิเทศ  

ติดตำมและ
ประเมินผล 

 

ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม  
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและ อุดมศึกษำ ของส ำนักงำน 

ศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่  
         1.โรงเรียนพร้ำววิทยำคม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34 หลักสูตร : 

หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำอุตสำหกรรม สำขำช่ำงเชื่อมโลหะ  
2. โรงเรียนบ้ำนเมืองก้ืด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 2 หลักสูตร 

: กำรเรียนสะสมหน่วยกิต เตรียมอำชีวศึกษำ ( Pre –Vocational Education : Pre – Vet)  
3. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เชียงใหม่ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  หลักสูตร : 

Ecommerce และหลักสูตร : กำรตัดเย็บเสื้อผ้ำ 
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โดยสถำนศึกษำทั้ง 3 แห่ง ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำ                
ขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ เสนอต่อ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ และด ำเนินกำรพัฒนำ
หลักสูตร อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีสถำบันอำชีวศึกษำ สถำบันอุดมศึกษำ และ  ศึกษำนิเทศก์ เป็นพ่ีเลี้ยง                        
ให้ค ำปรึกษำ นิเทศ ติดตำม ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี วัด  
     เชิงปริมำณ 

       มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและ อุดมศึกษำในระดับจังหวัด   
     เชิงคุณภำพ 

       หนว่ยงำนทำงกำรศึกษำในพ้ืนจังหวัดเชียงใหม่ มีหลักสูตรกำรศึกษำ ที่มีควำมต่อเนื่อง มีคู่มือ
และกรอบแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 
งบประมำณ 
  

งบประมำณที่
ได้รับทั งหมด 

 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 1 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 2 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 3 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 4 

100,000 บำท 100,000 บำท    100,000 บำท 
ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
     ปัญหำ อุปสรรค 

ในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นช่วงประสบปัญหำโรคไวรัสโควิด จึงท ำให้กำรด ำเนินงำน
ล่ำช้ำ ยุ่งยำก  ในควำมพร้อมด้ำนต่ำงๆทั้ง สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ      
     แนวทำงแก้ไข 

     คณะผู้ทรงได้ให้โรงเรียนเป้ำหมำยทั้ง 3 โรงเรียน มำน ำเสนอกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำของโรงเรียน และให้หลักสูตรของทั้ง  3 โรงเรียนเป็นหลัก            
ในระดับจังหวัด มีควำมต่อเนื่อง มีคู่มือและกรอบแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำ                 
ขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 
แผนที่จะด ำเนินกำรต่อไป 
              ในปีงบประมำณถัดไป ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ จะสร้ำงเครือข่ำยหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำของโรงเรียนในกลุ่มกำรศึกษำของโรงเ รียนเอกชน 
โรงเรียนของท้องถิ่น เพ่ือจังหวัดเชียงใหม่ มีหลักสูตรกำรศึกษำ ที่มีควำมต่อเนื่อง มีคู่มือและกรอบแนวทำงกำร
พัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำที่หลำกหลำยเพ่ิมขึ้น 
ประโยชน์ที่สำธำรณชนได้รับ 
               หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพ้ืนจังหวัดเชียงใหม่ มีหลักสูตรกำรศึกษำ ที่มีควำมต่อเนื่อง มีคู่มือและ
กรอบแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 

 

 

 

 



73 
 

 

ภำพกิจกรรมท่ีเกิดขึ นภำยในโครงกำร 
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โครงกำร  Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่     
ควำมสอดคล้องกับแผนระดับต่ำง ๆ   
    ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์  

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนย่อยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง                
ในศตวรรษท่ี 21 

แผนปฏิรูปประเทศ ข้อที่ 5 กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ                   
ที่ 21 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศำสตร์ ที่ 1 : กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
แผนควำมม่ันคง กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์ 
นโยบำยรัฐบำล 
 นโยบำยหลัก  กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 นโยบำยเร่งด่วน เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
ยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษำธิกำร  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 
    แผนงำนยุทธศำสตร์ 
           แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 

แผนงำนบูรณำกำร 
           แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
หลักกำรและเหตุผล  

นโยบำยและจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (สป.ศธ.) ได้น ำมำวิเครำะห์และก ำหนดนโยบำยและจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำ                        
ยึดกรอบกำรปฏิรูปกำรศึกษำ โดยน้อมน ำพระรำชกระแสของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 ด้ำนกำรศึกษำ 
ที่จะต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้เด็ก เยำวชน และผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องสถำบันหลักของชำติ สร้ำง
พ้ืนฐำนชีวิต (อุปนิสัย) ที่เข้มแข็ง สร้ำงควำมรู้ ทักษะเพ่ือให้มีอำชีพ มีงำนท ำ และได้น ำเป้ำหมำยของ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้ำนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและทรัพยำกรมนุษย์ ที่มุ่งให้คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภำพ มีควำมพร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และยึดเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช โดยยึดวัตถุประสงค์ของกำรปฏิรูปกำรศึกษำภำยใต้แผนปฏิรูปประเทศ                  
ด้ำนกำรศึกษำ มีประเด็นส ำคัญ คือ 1) ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 2) ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ                       
3) มุ่งควำมเป็นเลิศและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 4) ปรับปรุงระบบกำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ เพ่ือให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับน ำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด จัดตั้งขึ้นตำมค ำสั่ งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ค ำสั่งที่                       
19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2560         
มีหน้ำที่ส ำคัญในกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับจังหวัด 
โดยกำรสั่งกำร ก ำกับ เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด ให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวง  จัดท ำกรอบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และก ำหนดตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำร หรือ
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หน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ตลอดจนปฏิบัติภำรกิจตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร หรือตำมที่ได้รับมอบหมำยรวมทั้งปฏิบัติภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และประสำนกำรด ำเนินงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะกำรยกระดั บคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำในจังหวัด 

แต่จำกกำรศึกษำผลกำรด ำเนินงำนด้ำนคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำยังไม่
น่ำพอใจโดยเฉพำะผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ภำพรวมระดับจังหวัดไม่ถึงร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ และทุกระดับกำรศึกษำ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยโรงเรียน พบว่ำ โรงเรียนส่วนใหญ่มีค่ำเฉลี่ยในกำรทดสอบ
ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ และโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ ก็มีผลสัมฤทธิ์
ในกำรทดสอบไม่ถึงร้อยละ 50 ซึ่งมีสำเหตุมำจำกหลำยปัจจัย ได้แก่ ควำมขำดแคลนครู กำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ไม่สอดคล้องกับมำตรฐำนตัวชี้วัดตำมหลักสูตร ตลอดจนขำดกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรพัฒนำครู
ท ำให้ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียนในภำพรวมตำมที่ปรำกฏจำกผลกำรทดสอบระดับชำติในแต่ละปีกำรศึกษำ 

ดังนั้น เพ่ือให้ภำรกิจส ำคัญในกำรก ำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำ รกำรจัด
กำรศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลต่อกำร
บริหำรกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและบริบทของพ้ืนที่ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ ก ำหนดให้มีโครงกำร 
“Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ” ขึ้น เพ่ือพัฒนำแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้ตรงกับบริบทของพ้ืนที่                    
ตรงกับผลกำรวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและควำมต้องกำรของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้กำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผล สำมำรถเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ บริหำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งแก้ไขปัญหำ
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน ให้เกิดผลลัพธ์ต่อคุณภำพของผู้เรียนที่สูงขึ้น ให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเหมำะสม 
เป็นผู้มีองค์ควำมรู้ตำมศักยภำพและเป็นคนดีของสังคม 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนำแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                     
ในระดับภำค/จังหวัด ที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ 

2. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำน ในระดับภำค/จังหวัด เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำและยกระดับคุณภำพของผู้เรียน 
ตัวชี วัดของโครงกำร 
     ตัวชี วัดเชิงปริมำณ 

1) มีแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่สอดคล้อง
เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ระดับจังหวัด อย่ำงน้อย 1 แนวทำง 

2)  มีเครือข่ำยบูรณำกำรควำมร่วมมือกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผลและสนับสนุนกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำ ในระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย ศึกษำนิเทศก์ ผู้แทนหน่วยงำนกำรศึกษำ ผู้แทนภำคเอกชน 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

3) มีเอกสำรรำยงำนผลกำรพัฒนำแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับจังหวัด ที่สอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือเสนอผู้บริหำรของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และเผยแพร่แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปใช้  

 
 
 
 



76 
 

 

     ตัวชี วัดเชิงคุณภำพ 
1) มี Supervisor Teams ระดับจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรบูรณำกำรด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและ

ประเมินผล กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ 
2) มีแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในพ้ืนที่รับผิดชอบที่

สอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ 
3) สถำนศึกษำที่ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลตำมแนวทำงที่พัฒนำขึ้น มีร้อยละของนักเรียน

ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติทุกระดับในแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
เพ่ิมข้ึน  

4) มีผลกำรนิเทศ ติดตำมประเมินผล เพื่อกำรวิจัยหำรูปแบบในกำรยกผลสัมฤทธิ์กำรศึกษำระดับ
จังหวัด 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  

1) จัดท ำโครงกำรและชี้แจงกำรด ำเนินโครงกำรเพื่อขออนุมัติโครงกำร 
2) แต่งตั้ง Supervisor Teams ระดับจังหวัด โดยมีองค์ประกอบจำกผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับ

กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในพ้ืนที่ ได้แก่ ศธภ., ศธจ., สพป., สพม., อปท., ตชด, คณำจำรย์หรือนักวิชำกำร
จำกมหำวิทยำลัย/วิทยำลัยผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน รวมทั้งผู้แทนจำกสถำนศึกษำ ชุมชน และผู้แทนภำคเอกชน
ในพ้ืนที ่

3) จัดประชุมปฏิบัติกำร 
 3.1 วิเครำะห์ข้อมูลผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับจังหวัด 

และสภำพปัญหำหรือควำมต้องกำรของสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของผู้เรียน 
 3.2 คัดเลือกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจำกทุกสังกัด ที่มีร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนน O-NET                 

ในแต่ละวิชำ ผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป อยู่ในระดับต่ ำ และมีควำมสมัครใจจะเข้ำร่วมเป็น
กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรฯ 

 3.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำง
กำรศึกษำของผู้เรียน 

 3.4  สังเครำะห์ต้นแบบแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำน ในระดับจังหวัด ที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ 

4) สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ Supervisor Teams และศึกษำนิเทศก์ในพ้ืนที่ ในกำร Coaching                     
ตำมแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำฯ ที่พัฒนำขึ้น ให้กับกลุ่มเป้ำหมำย 
เพ่ือส่งเสริม แก้ไขและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของผู้เรียนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยจัดประชุมสร้ำงควำม
เข้ำใจ แนวทำงกำร Coaching กลุ่มเป้ำหมำย กำรให้ข้อเสนอแนะและฝึกปฏิบัติจริง  

5) น ำแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำฯ ที่พัฒนำขึ้น ไปใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนจริงกับสถำนศึกษำท่ีเป็นกลุ่มเป้ำหมำย ตำมบทบำทภำรงำนที่รับผิดชอบ. โรงเรียนละอย่ำงน้อย 
2 ครั้ง 

- โรงเรียน สังกัด สพป. 6  โรงเรียน 
- โรงเรียน สังกัด สพม. 1  โรงเรียน 
- โรงเรียน สังกัด สช. 1  โรงเรียน 
- โรงเรียน สังกัด อปท. 1  โรงเรียน 
- โรงเรียน สังกัด สพศ. 1  โรงเรียน 
- โรงเรียน สังกัด ตชด. 1 โรงเรียน 
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6) จัดประชุมสรุปผลกำรพัฒนำแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน ระดับจังหวัด ที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่  
7) จัดท ำรำยงำนสรุปผล เป็นเอกสำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนระดับจังหวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม  
1) มีแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่สอดคล้อง

เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ระดับจังหวัดเชียงใหม่ 1 แนวทำง 
2) มีเครือข่ำยบูรณำกำรควำมร่วมมือกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผลและสนับสนุนกำรบริหำร กำร

จัดกำรศึกษำ ในระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย ศึกษำนิเทศก์ ผู้แทนหน่วยงำนกำรศึกษำ ผู้แทนภำคเอกชน 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 9 เครือข่ำย ได้แก่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 – 5,                      
สพม. 34, อบจ.เชียงใหม่, กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๓๓, ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 

3) มีเอกสำรรำยงำนผลกำรพัฒนำแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ระดับจังหวัด ที่สอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่  

4) โรงเรียนที่ได้รับกำรนิเทศตำมโครงกำรฯ จ ำนวน 10 โรงเรียน  
(1) โรงเรียนบ้ำนสหกรณ์ 2 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 
(2) โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 2 
(3) โรงเรียนบ้ำนขอบด้ง สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3   
(4) โรงเรียนแม่วินสำมัคคี  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4   
(5) โรงเรียนบ้ำนปำกเหมือง  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4   
(6) โรงเรียนบ้ำนห้วยปูลิง  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5   
(7) โรงเรียนแม่แตง  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34   
(8) โรงเรียนบ้ำนศำลำ  สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
(9)  โรงเรียน ตชด. บ้ำนหนองแขม  สังกัดกองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 
(10)  โรงเรียนโกวิทธ ำรงเชียงใหม่  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี วัด  
     เชิงปริมำณ 

1) มีแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่สอดคล้อง
เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ระดับจังหวัด อย่ำงน้อย 1 แนวทำง 

2)  มีเครือข่ำยบูรณำกำรควำมร่วมมือกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผลและสนับสนุนกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำ ในระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย ศึกษำนิเทศก์ ผู้แทนหน่วยงำนกำรศึกษำ ผู้แทนภำคเอกชน 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

3) มีเอกสำรรำยงำนผลกำรพัฒนำแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับจังหวัด ที่สอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือเสนอผู้บริหำรของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และเผยแพร่แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปใช้  
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     เชิงคุณภำพ 
1) มี Supervisor Teams ระดับจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรบูรณำกำรด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและ

ประเมินผล กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ 
2) มีแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในพ้ืนที่รับผิดชอบที่

สอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ 
3) สถำนศึกษำที่ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลตำมแนวทำงที่พัฒนำขึ้น มีร้อยละของนักเรียน

ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติทุกระดับในแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
เพ่ิมข้ึน  

4) มีผลกำรนิเทศ ติดตำมประเมินผล เพื่อกำรวิจัยหำรูปแบบในกำรยกผลสัมฤทธิ์กำรศึกษำระดับ
จังหวัด 

ภำพกิจกรรมท่ีเกิดขึ นภำยในโครงกำร / กิจกรรม  
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งบประมำณ 
  

งบประมำณที่
ได้รับทั งหมด 

 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 1 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 2 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 3 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 4 

155,000 บำท - - - 72,620 70,000 
แหล่งงบประมำณ ส ำนักปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
     ปัญหำ อุปสรรค 
 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรค่อนข้ำงจ ำกัด รวมถึงต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร
เพ่ือกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
ประโยชน์ที่สำธำรณชนได้รับ 

- มีแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในพ้ืนที่รับผิดชอบที่
สอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ 

- สถำนศึกษำที่ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลตำมแนวทำงท่ีพัฒนำขึ้น มีร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติเพ่ิมข้ึน 
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โครงกำร ตรวจติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจ ำปีงบประมำณ  2563 
ยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษำธิกำร  
          ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
           

ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
          ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

แผนงำนยุทธศำสตร์ 
                     แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
          แผนงำนบูรณำกำร 
                     แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      

หลักกำรและเหตุผล 
                    รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 54 วรรคสำม รัฐต้องด ำเนินกำร
ให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และ                
ให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชน ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ โดยรัฐ
มีหน้ำที่ด ำเนินกำรก ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวมีคุณภำพ และได้มำตรฐำนสำกล 
แผนพัฒนำกำรศึกษำเอกชน พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรปฏิรูประบบทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ
เอกชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนทุกคนได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 15 ปี ที่มีคุณภำพ                   
ได้มำตรฐำน และประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งหน่วยงำนภำยในส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศ ณ วันที่ 
12 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน มีหน้ำที่รับผิดชอบ ก ำกับ ดูแล ประสำน ส่งเสริม และ
สนับสนุนสถำนศึกษำเอกชนตำมกฎหมำย ว่ำด้วยโรงเรียนเอกชน ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร  
ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรกำรช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรำยบุคคล พ.ศ . 2558 
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรกำรช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุน
ค่ำหนังสือเรียน อุปกรณ์กำรเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน พ.ศ. 2552  
ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรอุดหนุนเป็น
ค่ำอำหำรเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2552  และประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข กำรอุดหนุนเป็นค่ำอำหำรกลำงวันของนักเรียน  ได้ก ำหนดกำร
ก ำกับดูแลมำตรกำรกำรให้เงินอุดหนุน โดยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ด ำเนินกำรตรวจ ติดตำมและ
ประเมินผล กำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนตำมระเบียบ และระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรกำร
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุน ค่ำหนังสือเรียน อุปกรณ์กำรเรียน เครื่องแบบนักเรียน 
และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน พ.ศ.2552 ได้ก ำหนดกำรก ำกับดูแลมำตรกำรกำรให้เงินอุดหนุนโดยให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ด ำเนินกำรตรวจ ติดตำม และประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงิน
อุดหนุนตำมระเบียบ 

                    เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจ ำปีงบประมำณ 2563     
เป็นไปตำมประกำศ ระเบียบ กฎหมำย และวัตถุประสงค์ที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โรงเรียนมีมำตรฐำนและศักยภำพในกำรแข่งขันสูงขึ้น ประกอบกับ จำกรำยงำนสรุปแบบส ำรวจควำมต้องกำร
ในกำรอบรมบุคลำกรของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 จึงได้จัดท ำโครงกำรตรวจ
ติดตำม กำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจ ำปี งบประมำณ 2563 
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วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือพัฒนำผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนด้ำนเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
      2. เพ่ือตรวจติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนให้สอดคล้องกับกฎหมำย นโยบำยและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง   
      3. เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
      4. เพ่ือรำยงำนผลกำรตรวจติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน 
      5. โรงเรียนที่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทุกประเภท 
ตัวชี วัดของโครงกำร   
    ตัวชี วัดเชิงปริมำณ 
          1. ตรวจข้อมูลนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนรำยบุคคล ณ วันที่ 10 สิงหำคม 2563 จ ำนวน 121โรง 
          2. ตรวจติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ส ำหรับ
กลุ่มเป้ำหมำย  จ ำนวน 40 โรงเรียน 
          3. แบบตรวจติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563                           
จ ำนวน 14 โรง 
          4. แบบสอบถำม กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยเงินอุดหนุนกำรศึกษำเอกชนของโรงเรียนเอกชน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563  จ ำนวน 14 โรง 
          5. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรด้ำนเงินอุดหนุน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
    ตัวชี วัดเชิงคุณภำพ 
          1. โรงเรียนที่ได้รับกำรตรวจติดตำมเงนิอุดหนุน มีกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนด้ำนอุดหนุนตำมคู่มือและ
ตำมท่ีได้รับกำรอบรมผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนด้ำนเงินอุดหนุนของโรงเรียน ตำมไตรมำส 1 ดีขึ้น 
          2. มีกำรแจ้งผลกำรตรวจติดตำมและแนะแนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนต่ำง ๆ ให้
ถูกต้องและเป็นไปตำมระเบียบ ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด – 19  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติพร้อมน ำไปปฏิบัติงำนบริหำรจัด
กำรเงินอุดหนุนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด 
          3. ติดตำมให้โรงเรียนคืนเงินอุดหนุนที่ด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ                
ไม่ถูกต้อง ให้กับรัฐ 
          4. รับทรำบปัญหำ ควำมต้องกำร ข้อเสนอแนะ ของผู้บริหำรโรงเรียน  ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำของโรงเรียน เ พ่ือหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นรูปธรรม  
          5. มีผลกำรตรวจติดตำม เพื่อจัดท ำรำยงำนประจ ำปี เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนและ
รำยงำนผลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เป็นประจ ำทุกปี 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
      1.  ตรวจสอบกำรขอรับเงินอุดหนุนรำยบุคคล ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหำคม 
2563 ตำมค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนรำยบุคคลประจ ำปีงบประมำณ 2563 
      2. ประชุมเพ่ือท ำควำมเข้ำใจแนวทำงกำรตรวจติดตำมให้กับคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตรวจติดตำม
เงินอุดหนุนฯ ให้สอดคล้องและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์โควิด-19 
      3. จัดท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนด้ำนเงินอุดหนุนของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
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       4. จัดท ำแบบส ำรวจควำมต้องกำรอบรมให้กับผู้บริหำรและบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในโรงเรียนเอกชน               
ตำมข้อเสนอแนะของโรงเรียนที่มีควำมต้องกำรพัฒนำบุคลำกรของโรงเรียน 
       5. ตรวจสอบข้อมูลเอกสำรกำรขอรับเงินอุดหนุนแต่ละประเภทของโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่รับกำรตรวจ
ติดตำม เพ่ือรับทรำบข้อมูลและปัญหำที่ผ่ำนมำของโรงเรียนในเบื้องต้นประกอบกำรวำงแผนและจัดหำระเบียบ 
แนวปฏิบัติและค ำแนะน ำที่ถูกต้องและตรงประเด็น 
       6. ตรวจติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 

ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม         
       

       1. ตรวจข้อมูลนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนรำยบุคคล ณ วันที่ 10 สิงหำคม 2563 จ ำนวน 121 โรง  
       2. ตรวจติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจ ำปีงบประมำณ 2563                        
ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำย  จ ำนวน 40 โรงเรียน  
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี วัด  
      เชิงปริมำณ 
              1.  ตรวจติดตำมกำรใช้จ่ ำยเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 40 โรง                              
คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 40 โรง  
               2. ติดตำมให้โรงเรียนที่ได้รับกำรตรวจคืนเงินอุดหนุนที่ด ำเนินกำรไม่ถูกต้องคืนเงิน 3 โรง  
              3. ประสำนให้โรงเรียนที่ได้รับกำรตรวจติดตำมจ่ำยเงินอุดหนุนอำหำรเสริม (นม) ให้กับ  
ผู้ประกอบกำรนม จ ำนวน 2 โรง 
 

      เชิงคุณภำพ 
              1. โรงเรียนที่ได้รับกำรตรวจติดตำมเงินอุดหนุน ได้รับข้อแนะน ำจำกคณะกรรมกำรตรวจติดตำม 
สำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนบริหำรจัดกำรเงินอุดหนุน ให้เป็นไปตำมระเบียบเงินอุดหนุนเป็นค่ำหนังสือเรียน 
อุปกรณ์กำรเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ประจ ำปี 2563 ตำมระเบียบใหม่ 
และแนวปฏิบัติกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนฯ ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์โควิด-19 
              2. รับทรำบปัญหำ ควำมต้องกำร ข้อเสนอแนะ ของผู้บริหำรโรงเรียนจำกแบบสอบถำม  
              3. ได้รับแบบสอบถำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยเงินอุดหนุน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ส ำหรับ
โรงเรียนที่ได้รับกำรตรวจติดตำมกลุ่มร้อยละ 100 เพื่อน ำไปวิเครำะห์หำแนวทำงในกำรพัฒนำเพ่ือยกระดับกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรโรงเรียนที่ปฏิบัติงำนด้ำนเงินอุดหนุนให้สำมำรถปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมระเบียบของ
ทำงรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง 
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ภำพกิจกรรมท่ีเกิดขึ นภำยในโครงกำร/กิจกรรม  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
งบประมำณ 
งบประมำณที่ได้รับ

ทั งหมด 
(ได้รับแจ้งกำรจัดสรร

เดือนมี.ค.63) 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรวม 

(สะสม) 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ     

ไตรมำสที่ 1-2 
(ต.ค.62-มี.ค.63) 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ  
ไตรมำสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 
122,000.00 122,000.00 13,840.00 36,800.00 71,360.00 

แหล่งงบประมำณ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกช (สช.) 
ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
      ปัญหำ อุปสรรค 
               1. จำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรเงินอุดหนุนอำหำรเสริม (นม)                 
ในส่วนของจ ำนวนนักเรียนที่ไม่แน่นอน ผู้ปกครองขำดควำมมั่นใจในกำรสมัครเข้ำเรียน ท ำให้เสี่ยงต่อกำรท ำ
สัญญำจัดซื้อนมหำกซื้อจ ำนวนมำกไป เป็นภำระของโรงเรียนที่ต้องรับผิดชอบส่วนต่ำง หำกซื้อจ ำนวนน้อย
เกินไป จะท ำให้นักเรียนได้รับนมไม่ครบทุกคน 
                2. นอกจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเวลำเรียนของนักเรียนแล้ว ยังมีกรณีที่ประกำศ
ปิดชดเชยวันหยุดสงกรำนต์ ท ำให้โรงเรียนที่ไม่สำมำรถจัดหำนมกล่องให้นักเรียนทุกวันได้ ได้รับผลกระทบใน
กำรบริหำรจัดกำรหำวิธีกำรแจกนมถุงและนมกล่องให้นักเรียนให้ครบตำมระเบียบ 
               3. มีกำรเปลี่ยนแปลงระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรกำรช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่ำหนังสือเรียน อุปกรณ์กำรเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน ในส่วนของกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่ต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงขั้นพ้ืนฐำน จำกกำรตรวจติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุน พบว่ำ โรงเรียนยังไม่
เข้ำใจและขำดควำมมั่นใจในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร  
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      แนวทำงแก้ไข 
            1. แนะน ำให้โรงเรียนท ำสัญญำจัดซื้อโดยก ำหนดจ ำนวนสั่งซื้อนมเป็นรำยวันหรือรำยเดือน ไม่ระบุ
จ ำนวนซื้อไว้ล่วงหน้ำเป็นภำคเรียน ท ำให้ลดควำมเสี่ยงกรณีที่นักเรียนลำออกกลำงคัน 
             2. วำงแผนให้โรงเรียนก ำหนดปฏิทินกำรเรียนกำรสอน และกำรแจกนมให้นักเรียน ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร และระเบียบของทำงรำชกำร  
             3. จำกกำรส่งเจ้ำหน้ำทีของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินอุดหนุนไป
เข้ำรับกำรประชุมปฏิบัติกำรโครงกำรติดตำมและก ำกับกำรให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ที่ทำงส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่ ง เสริมกำรศึกษำเอกชน (สช . )  จัดขึ้นระหว่ำงวันที่  21 - 24 กรกฎำคม 2563                        
ที่กรุงเทพมหำนคร ซึ่งเป็นตัวแทน 1 ใน 28 จังหวัด ที่เป็นตัวแทน 77 จังหวัด ได้น ำปัญหำและข้อเสนอแนะ                  
ต่ำง ๆ ที่พบของจังหวัดเชียงใหม่ เข้ำร่วมอภิปรำยและหำรือ และหำแนวทำงแก้ไขร่วมกัน ในกำรประชุม
ดังกล่ำว จนเกิดเป็นคู่มือ แนวทำงปฏิบัติ ที่เป็นปัญหำต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนเงินอุดหนุน ของแต่ละ
จังหวัด และผู้เข้ำร่วมประชุม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมมั่นใจในกำรปฏิบั ติงำนมำกยิ่งขึ้น สำมำรถน ำ
ควำมรู้ที่ได้รับเป็นแนวทำงในกำรให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำแก่โรงเรียนได้อย่ำงถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
            4. แจ้งปัญหำที่พบ และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ให้กับโรงเรียน กรณีที่ตรวจสอบและพบปัญหำในกำร
ปฏิบัติงำน ในกำรประชุมผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจ ำเดือนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เชียงใหม่  
แผนที่จะด ำเนินกำรต่อไป 
       1. วิเครำะห์แบบสอบถำมกำรจัดอบรมให้โรงเรียนเอกชนในระบบ ผ่ำน google form จ ำนวน 6 รำยกำร                                     
ตำมควำมต้องกำรของผู้กรอกแบบสอบถำม ในปีงบประมำณ 2564 
       2. วิเครำะห์ สรุปแบบตรวจติดตำม แบบสอบถำมต่ำง ๆ เพ่ือจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจติดตำมฯ                  
ต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ให้ผู้สนใจรับทรำบ 
       3. น ำปัญหำและข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรตรวจติดตำม วำงแผนเพ่ือหำแนวท ำงแก้ไขร่วมกัน                             
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ประโยชน์ที่สำธำรณชนได้รับ 
       รับทรำบปัญหำ ค ว ำ ม ต ้อ ง ก ำ ร  ข้อเสนอแนะ ข อ ง ผู ้บ ร ิห ำ ร โ ร ง เ ร ีย น  ครูและบุคลำกร                             
ทำงกำรศึกษำของ โ ร ง เ รียน  เ พื่อหำแนวทำง ในกำรแก้ไขพัฒนำ  ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีกำรตรวจสอบข้อร้องเรียนต่ำง ๆ 
อย่ำงเป็นธรรม 
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ส่วนที่ 4 
         ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำน 

 
ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ                                                                                                                      

1.นโยบำย/มำตรกำร      
           1.1 สำมำรถน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
           1.2 มีแนวทำงและมำตรกำรก ำกับด้ำนบุคลำกรให้ท ำงำนให้ถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำยและใช้หลัก
ธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติรำชกำร  
           1.3 มีมำตรกำรโดยก ำหนดให้ทุกกลุ่มงำนท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประหยัด รวดเร็วโดยยึด                    
ผู้บริกำรเป็นศูนย์กลำง  
        2. ผู้น ำ 
           2.1 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรกำรศึกษำ มีกำรแสดงวิสัยทัศน์เป้ำหมำย พันธกิจ ที่ชัดเจน   
           2.2 มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำได้ตรงประเด็น ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย  
           2.3 มีกำรประสำนและสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้เกี่ยวข้อง  
        3. กำรบริหำรจัดกำร  
           3.1 มีทิศทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำท่ีชัดเจน                                                                                 
           3.2 มีกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมำภิบำล ตำมแนวกำรกระจำยอ ำนำจและ ร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
           3.3มีกำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร โดยให้แผนเป็นตัวก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินงำน
ตำม กลยุทธ์จุดเน้น ทั้งในระดับของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร จังหวัด และของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำอ่ืน ภำยใต้กฎหมำยที่ก ำหนด   
        4. งบประมำณ  
           4.1สำมำรถใช้งบประมำณอย่ำงประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ                      
เกิดประสิทธิผล  
           4.2 มีมำตรกำรด้ำนกำรเงินเพ่ือป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
       5. วัสดุอุปกรณ์สื่อ เทคโนโลยี  
           5.1 มีข้อมูลสำรสนเทศท่ีเป็นระบบในกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  
           5.2 จัดท ำเครือข่ำยและวิธีกำรติดต่อสื่อสำรหลำกหลำย เช่น Website e-office, e-mail, Line  
           5.3 กำรติดต่อสื่อสำรมีควำมรวดเร็วทันต่อเวลำและครอบคลุมทุกหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมี ประสิทธิภำพ  
       6. กระบวนกำรท ำงำน  
           6.1 มีกำรท ำงำนอย่ำงมีส่วนร่วม  
           6.2 มีกำรท ำงำนเป็นทีม และมีกำรวำงแผนล ำดับขั้นตอนกำรท ำงำน 
 


