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การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
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เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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สวนที่ 1 

บทนํา 

 

1. สภาพท่ัวไป 

1.1 ท่ีตั้ง  สํานักงานขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตั้งอยูท่ีบานแทนดอกไม ถนนสนามกีฬา   

ตําบลบานตอม  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา    

จังหวัดพะเยา มีท่ีตั้งและอาณาเขตอยูทางภาคเหนือของประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบสูง   

อยูระหวางเสนรุงท่ี 18 องศา 44 ลิปดาเหนือถึง 19 องศา 44 ลิปดาเหนือ และเสนแวงท่ี 99 องศา 40 ลิปดา

ตะวันออก ระยะทางหางจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข1 (ถนนพหลโยธิน) ประมาณ        

735 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีปกครองประมาณ 6,335 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,959,412  ไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 อาณาเขต  

สํานักงานขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา          

ข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยาจํานวน 4 อําเภอ 36 ตําบล 378 หมูบาน 15 องคการบริหารสวนตําบล                  

2 เทศบาลเมือง 19  เทศบาลตําบล  ไดแก   อําเภอเมืองพะเยา อําเภอแมใจ อําเภอดอกคําใต และอําเภอภูกามยาว 

 อําเภอเมืองพะเยา ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

    และเปนท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา              

 อําเภอแมใจ    ตั้งอยูทางทิศเหนือของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

    หางจากท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประมาณ 24 กิโลเมตร 

 อําเภอดอกคําใต  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

    หางจากท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประมาณ 15 กิโลเมตร 

 อําเภอภูกามยาว   ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

    หางจากท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประมาณ 18 กิโลเมตร 

แผนท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาพะเยา เขต 1 
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2. สภาพการปกครอง 

 

อําเภอ 

เขตการปกครอง 
พ้ืนท่ี 

ตาราง กม. 
ประชากร ระยะหางจาก

จังหวัด ตํา
บล

 

หมู
บา

น 

เท
ศบ

าล

เม
ือง

 

เท
ศบ

าล

ตํา
บล

 

อบ
ต.

 

เมืองพะเยา 3 15 172 1 9 4 1,055.915 116,801 

แมใจ 24 6 66 - 6 1 300.761 33,070 

ดอกคําใต 15 12 99 1 3 7 823.294 67,980 

ภูกามยาว 18 3 41 - 1 2 213.832 20,976 

**แหลงขอมูล : ขอมูลทะเบียนราษฎร ป 2563 

ตารางท่ี 1  ขอมูลสภาพการปกครองพ้ืนท่ี / ประชากร ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  

 

3. ภารกิจหลักอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับ ดูแลของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ            

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม                 

พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2560 มีอํานาจหนาท่ี 

ดังตอไปนี้ 

 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 

มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน 

 2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ และกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจาย

งบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

 3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัด 

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบ 

ท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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 9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 10. ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 

 11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของหนวยงานใด

โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดมอบหมาย 
 

4. โครงสรางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีการแบงสวนราชการภายในออกเปนกลุม

ตามงานท่ีปฏิบัติในลักษณะกํากับ ดูแล ประสาน สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาม

อํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีการแบงสวนราชการภายในสํานักงาน ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560 และ

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

1. กลุมอํานวยการ (กอน.)  มีขอบเขตภารกิจเก่ียวกับ งานบริหารท่ัวไป งานประชาสัมพันธ                 

งานประสานงาน และงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ 

2. กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย (กบง.) มีขอบเขตภารกิจเก่ียวกับ งานบริหารการเงิน งาน

บริหารงานบัญชี และงานพัสดุและทรัพยสิน 

3. กลุมบริหารงานบุคคล (กบค.) มีขอบขายภารกิจเก่ียวกับ งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนด

ตําแหนง งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ งานพัฒนา

บุคลากรงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ  

4. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขอบขายภารกิจเก่ียวกับ การฝกอบรมพัฒนากอน

แตงตั้ง พัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน ยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา วิจัยเสริมสรางเครือขายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. กลุมนโยบายและแผน(กนผ.) มีขอบขายภารกิจเก่ียวกับ งานขอมูลสารสนเทศ งานติดตาม

ประเมินผลและรายงาน งานนโยบายและแผน งานวิเคราะหงบประมาณ 

6. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีขอบขายภารกิจเก่ียวกับ 

ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการ และสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล และพัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา สงเสริม สนับสนุนและดําเนินงานบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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7. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา (กสจ.)มีขอบขายภารกิจเก่ียวกับ งานสงเสริมคุณภาพการจัด

การศึกษา งานสงเสริมกิจการนักเรียน งานสงเสริมกิจการพิเศษ 

8. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(กนต.) มีขอบขายภารกิจเก่ียวกับงานพัฒนา

หลักสูตร งานวัดและประเมินผล งานสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม งานนิเทศติดตามและ

ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

9. หนวยตรวจสอบภายใน(ตสน.) มีขอบขายภารกิจเก่ียวกับ งานตรวจสอบการเงินและฃการบัญชี 

และงานตรวจสอบการดําเนินงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

10. กลุมกฎหมายและคดี มีขอบขายภารกิจเก่ียวของกับ การสงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและ

รักษาวินัย การสืบสานเก่ียวกับเรื่องรองเรียน วินัย การอุทธรณ รองทุกข ความรับผิดทางละเมิด

ของเจาหนาท่ี งานคดี การปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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นายสุขุม  พรหมเสน 

รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 

กลุมบริหาร 

งานการเงิน 

และสนิทรัพย 

 

นายสวัสดิ์  แสงขัน 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

กลุมกฎหมายและคดี 

  โครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 
    

กลุม 

นโยบาย 

และแผน 

นายธนายุทธ  คําภีระ 

 รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 

หนวยตรวจสอบภายใน 

กลุมสงเสริม 

การศึกษา 

ทางไกล 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการ

 

กลุม 

บริหาร 

งานบุคคล 

กลุมสงเสริม 

การจัดการ 

ศึกษา 

กลุมพัฒนาครู 

และบุคลากร 

ทางการศึกษา 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) 

2 

กลุมนิเทศ 

ติดตาม และ 

ประเมินผล 

การจัดการ

ศึกษา 

นายณัฐพล  สุวรรณลพ 

 รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 

กลุม 

อํานวยการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
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นายสวัสดิ์  แสงขัน 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 

นายธนายุทธ  คําภีระ นายสุขุม  พรหมเสน นายณัฐพล  สุวรรณลพ 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 

(รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1) 

ทําเนียบผูบริหาร 
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5. 5. รายช่ือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยา 

 

 รายช่ือ ตําแหนง 

1.  

ผูวาราชการจังหวัดพะเยา 

ประธานกรรมการ 

 

นายชุติเดช มีจนัทร  

รองผูวาราชการจังหวัดพะเยา (กํากับ ดูแล งานดานการศึกษา) 
 

2. วาที่รอยตรีเจษฎาภรณ พรหนองแสน  

รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหนาที่ศึกษาธิการภาค 16  

รองประธานกรรมการ 

3. นายสถิตย ปริปุณณากร 

(ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา)  

ผูแทน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กรรมการ 

4. นางธิติกาญจน กุลพัฒนเศรษฐ 

ผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

5. นางมนีา กิตชิานนท 

ผูแทนสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

กรรมการ 

6. นายจักรแกว  ทะปน 

ผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

7. นายประถม เชื้อหมอ 

ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

8. นายพนิต  ใหมประสิทธิกุล 

ผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

9. รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กรรมการ 

10. นายหัสนัย  แกวกุล 

ผูทรงคุณวุฒิ 

ผูแทนองคกรภาคเอกชน 

กรรมการ 

11. นายวลัลภ ไมจาํปา 

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

กรรมการและเลขานุการ 

12. นายสุรศักดิ์  กัลยาธ ิ

นิติกรชํานาญการพิเศษ 

ผูชวยเลขานุการ 

13. นางนวพร วรรณมณี 

นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
ผูชวยเลขานุการ 
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6. รายช่ือคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

 

 

รายช่ือ ตําแหนง 

1. นายสวัสดิ์ แสงขัน 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 

ประธานกรรมการ  

2. นายสิงหา ขวัญตน 

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ 

กรรมการ 

3. นายสุเทพ  วรมิตร 

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน 

กรรมการ 

4. นางจามจุร ี สุนะรินทร 

ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

5. นายเวชชัยยันต  ปอมบานตา 

ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

6. นายสุรพงษ  สุขเกษม 

ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

7. นายวิลาศ เข่ือนแกว 

ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

8. นายเอ่ียม  มังคลาด 

ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

กรรมการและเลขานุการ  
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7. สภาพการจัดการศึกษา 

7.1  สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

7.1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1) สถานศึกษารัฐบาล (สพป.พะเยา เขต 1 ) 81 แหง 

2) การศึกษาพิเศษ    1  แหง  
 

7.1.2 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1) สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐบาล  9 แหง  

2) สถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชน  9 แหง  

7.1.3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 แหง 

7.2 สถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

7.2.1 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีพะเยา  1 แหง 

7.2.2 สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  11 แหง 

7.2.3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 3 แหง 

- โรงเรียนสุวรรณคณานุสรณ อําเภอดอกคําใต 

- โรงเรียนราชคฤหวิทยา อําเภอเมืองพะเยา 

- โรงเรียนวัดโพธารามวิทยา อําเภอแมใจ 

- โรงเรียนหวยขาวก่ําวิทยา อําเภอจุน 

- โรงเรียนวัดหยวนวิทยา อําเภอเชียงคํา 

- โรงเรียนนาปรังวิทยา อําเภอปง 

- โรงเรียนวัดปวดอย อําเภอปง 

- โรงเรียนวัดปาแขมวิทยา อําเภอเชียงมวน 

- โรงเรียนวัดมวงชุมวิทยา อําเภอภูซาง 

7.2.4 โรงเรียนเอกชน     7 แหง 

7.2.5 โรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 

1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  1 แหง 
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7.3  สภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  

( 10 พฤศจิกายน 2563 )  

ตารางท่ี 1 จํานวนสถานศึกษา /กลุมโรงเรียน จําแนกรายอําเภอ 
 

ท่ี อําเภอ กลุมโรงเรียน 
จํานวน 

โรงเรียน นักเรียน คร ู

1. เมืองพะเยา 2 28 4,399 309 

2. ดอกคําใต 2 24 2,432 204 

3. แมใจ 1 19 1,413 135 

4. ภูกามยาว 1 12 640 61 

รวม 83 8,884 709 
 

ตารางท่ี 2  อัตราสวนครูตอนักเรียนและอัตราสวนหองเรียนตอนักเรียน 3 ปยอนหลัง 

ปการศึกษา 
จํานวน อัตราสวน 

ครูผูสอน นักเรียน หองเรียน นักเรียน : คร ู นักเรียน : หองเรียน 

2561 797 9,526 808   

2562 769 9,159 783   

2563 697 8,894 765   
 

ตารางท่ี 3  จํานวนนักเรียนจําแนกรายชั้นเรียน เพศ หองเรียน ปการศึกษา 2564 

ช้ัน/เพศ ชาย หญิง รวม หองเรียน 

อนุบาล 1 94 89 183 16 

อนุบาล 2  336 342 678 74 

อนุบาล 3 428 383 811 78 

กอนประถมศึกษา 858 823 1,681 168 

ประถมศึกษาปท่ี 1 528 432 960 85 

ประถมศึกษาปท่ี 2 538 503 1,041 87 

ประถมศึกษาปท่ี 3 561 519 1080 87 

ประถมศึกษาปท่ี 4 504 487 991 83 

ประถมศึกษาปท่ี 5 582 511 1093 87 

ประถมศึกษาปท่ี 6 576 513 1089 90 

ประถมศึกษา 3,289 2,965 6,254 519 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 182 151 333 27 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 187 147 334 25 
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ช้ัน/เพศ ชาย หญิง รวม หองเรียน 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 156 136 292 26 

มัธยมศึกษาตอนตน 525 434 959 78 

รวมท้ังส้ิน 4,672 4,222 8,894 765 
 

**  ขอมูล 10 ธันวาคม 2563 

ตารางท่ี 4  จํานวนนกัเรียนรายชัน้เรียน 5 ปยอนหลัง 

รายการ 
ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

อนุบาล 1  78 218 177 182 

อนุบาล 2  900 841 751 757 675 

อนุบาล 3 836 933 898 803 811 

กอนประถมศึกษา 1,736 1,852 1,867 1,737 1,668 

ประถมศึกษาปท่ี 1 1,120 995 1,085 1,052 954 

ประถมศึกษาปท่ี 2 1,093 1,085 951 1,061 1,043 

ประถมศึกษาปท่ี 3 1,174 1,082 1,075 976 1,073 

ประถมศึกษาปท่ี 4 1,242 1,145 1,067 1,089 992 

ประถมศึกษาปท่ี 5 1,240 1,234 1,150 1,068 1,091 

ประถมศึกษาปท่ี 6 1,240 1,216 1,228 1,164 1,083 

ประถมศึกษา 7,109 6,759 6,556 6,410 6,236 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 394 361 359 350 331 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 361 404 355 322 346 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 390 340 389 340 303 

มัธยมศึกษาตอนตน 1,145 1,105 1,103 1,012 980 

รวมท้ังส้ิน 9,990 9,716 9,526 9,159 8,884 
 

ตารางท่ี 5  จํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาดโรงเรยีน  

ขนาดโรงเรียน 
จํานวน 

2561 2562 2563 

ขนาดเล็ก ขนาดท่ี 1 (0 - 120 คน) 63 61 60 

ขนาดกลาง ขนาดท่ี 2 (121 - 300 คน) 21 21 21 

ขนาดใหญ ขนาดท่ี 3 (301 – 1,500 คน) - 1 1 

ขนาดใหญพิเศษ ขนาดท่ี 4  1,500 คน ข้ึนไป 1 1 1 

รวม 85 84 83 
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ตารางท่ี 6  จํานวนโรงเรียนจําแนกตามประเภท ปการศึกษา 2564 (ขอมูล ณ 18 กรกฎาคม 2563) 
 

ประเภท จํานวนโรงเรียน รอยละ 

จํานวนโรงเรียนท้ังส้ิน 83 100 

จําแนกตามประเภทท่ีเปดสอน   

 ระดับปฐมวัย - ประถมศึกษา 49 59.03 

 ระดบัปฐมวยั – มัธยมศึกษาตอนตน 24 28.92 

 ประถมศึกษา 8 9.64 

 ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนตน 2 2.41 

จําแนกตามขนาดจํานวนนักเรียน 83 100 

 ขนาดท่ี 1 (0 - 120 คน) 61 73.49 

 ขนาดท่ี 2 (121 - 300 คน) 21 25.30 

 ขนาดท่ี 3 (301 – 1,500 คน) - - 

 ขนาดท่ี 4 1,500 คน ข้ึนไป 1 1.20 

โรงเรียนขนาดเล็กจําแนกตามจํานวนนักเรียน 60 100 

 นักเรียน 1 -20 คน 5 8.33 

 นักเรียน 21 – 40 คน 12 20.00 

 นักเรียน 41 – 60 คน 14 23.33 

 นักเรียน 61 – 80 คน 18 30.00 

 นักเรียน 81 – 100 คน 7 11.67 

 นักเรียน 101 – 120 คน 4 6.67 

ตารางท่ี 7  จํานวนโรงเรียนท่ีเรียนรวม  (เรียนรวมทุกชั้น ขอมูล 1 ธ.ค.2563) 

 

ท่ี โรงเรียนเรียนรวม อําเภอ 
จํานวน 

โรงเรียนหลัก 
นักเรียน คร ู

1. บานดอกบัว(บุญมานุเคราะห) เมืองพะเยา 12 4 บานศาลา 

2. บานไร เมืองพะเยา 22 4 บานแมนาเรือใต 

3. บานแมต๋ําบุญโยง เมืองพะเยา 22 4 อนุบาลเมืองพะเยาบานโทกหวาก 

4. บานต๊ํามอน เมืองพะเยา 22 4 บานต๊ําพระแล 

5. บานต๊ําเหลา เมืองพะเยา 21 3 ชุมชนบานตุมทา 

6. บานหนองลาว ภูกามยาว 8 1 บานหวยแกว 

7. บานแมจวาใต แมใจ 12 3 ชุมชนบานแมสุก 
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ท่ี โรงเรียนเรียนรวม อําเภอ 
จํานวน 

โรงเรียนหลัก 
นักเรียน คร ู

8. บานดอกคําใต ดอกคําใต 7 4 บานรองจวา 

9. บานสันตนผึ้ง ภูกามยาว - - บานแมอิง 

10 บานโปง เมืองพะเยา 23 3 บานใหม 
 

ตารางท่ี 8  จํานวนโรงเรียนประชารัฐ  
 

ที่ โรงเรียนหลัก อําเภอ 
จํานวน 

โรงเรียนเครือขาย 
นักเรียน ครู 

1 ชุมชนบานแมใส เมืองพะเยา 173 16  

2 บานจําปาหวาย เมืองพะเยา 145 15  

3 อนุบาลเมืองพะเยาบานโทกหวาก เมืองพะเยา 221 16 บานแมต๋าํบญุโยง 

4 บานแมกา เมืองพะเยา 157 17  

5 บานสาง เมืองพะเยา 117 7  

6 บานดอกบัว(ราษฎรบาํรุง) เมืองพะเยา 162 11  

7 บานตอม เมืองพะเยา 225 16  

8 บานต๊ําพระแล เมืองพะเยา 138 12 1.บานต๊าํมอน 2.บานต๊ําดอนมลู 

9 ชุมชนบานตุมทา เมืองพะเยา 78 6  

10 บานหวยบง เมืองพะเยา 87 15  

11 บานใหม เมืองพะเยา 62 5  

12 บานจําไก ดอกคําใต 259 17  

13 บานคา ดอกคําใต 170 16  

14 ชุมชนบานหวยลาน ดอกคําใต 97 8  

15 บานถํ้าประชานุเคราะห ดอกคําใต 235 12  

16 บานปน ดอกคําใต 195 16  

17 บานแมใจ(แมใจเพาะวิทยาการ) แมใจ 62 7  

18 บานดงอินตา แมใจ 166 15  

19 อนุบาลแมใจ(บานศรีถอย) แมใจ 162 17  

20 ชุมชนบานปาแฝกสามัคคี แมใจ 67 8  

21 อนุบาลภูกามยาว ภูกามยาว 137 10  

22 บานอิงโคง ภูกามยาว 121 15  
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ตารางท่ี 9 จํานวนโรงเรียน 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

ท่ี โรงเรียน ตําบล อําเภอ 
จํานวน 

คร ู นักเรียน หอง 

1 อนุบาลพะเยา เวียง เมืองพะเยา 85 1889 56 

2 บานรองคํา แมนาเรือ เมืองพะเยา 6 64 8 

3 บานดอกบัว (ราษฎรบํารุง) บานตุน เมืองพะเยา 11 162 9 

4 บานต๊ําพระแล บานต๊ํา เมืองพะเยา 12 138 11 

5 บานตอม บานตอม เมืองพะเยา 16 225 11 

6 บานหวยบง แมปม เมืองพะเยา 15 87 12 

7 อนุบาลเมืองพะเยา(บานโทกหวาก) แมกา เมืองพะเยา 16 221 13 

8 บานใหม บานใหม เมืองพะเยา 5 62 8 

9 บานจําปาหวาย จําปาหวาย เมืองพะเยา 15 145 11 

10 บานศาลา ทาวังทอง เมืองพะเยา 6 54 8 

11 ชุมชนบานแมใส แมใส เมืองพะเยา 16 173 12 

12 บานสาง บานสาง เมืองพะเยา 7 117 8 

13 ชุมชนบานตุมทา ทาจําป เมืองพะเยา 6 78 8 

14 ตําบลสันปามวง สันปามวง เมืองพะเยา 5 38 8 

15 บานสันจกปก ดอกคําใต ดอกคําใต 4 38 8 

16 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคําใต) ดอนศรีชุม ดอกคําใต 14 298 13 

17 บานถํ้าประชานุเคราะห บานถํ้า ดอกคําใต 12 235 13 

18 บานปน บานปน ดอกคําใต 16 195 11 

19 บานทุงตนศร ี หวยลาน ดอกคําใต 11 110 12 

20 บานจําไก สันโคง ดอกคําใต 17 259 11 

21 บานคา ปาซาง ดอกคําใต 16 170 11 

22 บานหนองหลม หนองหลม ดอกคําใต 15 133 11 

23 บานดง ดงสุวรรณ ดอกคําใต 15 128 11 

24 บานบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห) บุญเกิด ดอกคําใต 4 43 8 

25 บานรองจวา สวางอารมณ ดอกคําใต 14 88 12 

26 บานโพธ์ิทอง คือเวียง ดอกคําใต 5 39 6 

27 บานแมใจ (แมใจเพาะวิทยาการ) แมใจ แมใจ 7 62 8 

28 อนุบาลแมใจ (ศรีถอย) บานศรีถอย แมใจ 17 162 11 

29 ชุมชนบานแมสุก แมสุก แมใจ 10 106 11 

30 ชุมชนบานปาแฝกสามัคค ี ปาแฝก แมใจ 8 67 10 

31 บานไรออย บานเหลา แมใจ 15 134 11 

32 บานหวยเจรญิราษฎร เจริญราษฎร แมใจ 5 72 7 

33 บานอิงโคง หวยแกว ภูกามยาว 15 121 11 

34 อนุบาลภูกามยาว ดงเจน ภูกามยาว 10 137 8 

35 บานแมอิง แมอิง ภูกามยาว 4 53 8 
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ตารางท่ี 10 จํานวนบุคลากรตามกรอบอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 1  
 

สายงาน 

ระดับตําแหนง/วิทยฐานะ/ จํานวน 
รวม 

(คน) 
รอยละ 

ปฏิบัติงาน 
ชํานาญ 

งาน 
อาวุโส 

ปฏิบตัิ

การ 

ชํานาญ

การ 

ชํานาญ 

การ 

พิเศษ 

เชี่ยว 

ชาญ 

ไมมี 

วิทยะ 

ฐานะ 

สายงาน (ตําแหนง)           

1. ผูอํานวยการ สพท.      1   1  

2. รองผูอํานวยการ สพท.      3   3  

3. ศึกษานิเทศก     3 6   9  

รวม (1)     3 10   13  

4.เจาพนักงานธุรการ  3       3  

5.นักจัดการงานท่ัวไป     2    2  

6.เจาพนักงานการเงินและบัญช ี  1       1  

7.นักวิชาการเงินและบัญช ี    1 4 2   7  

8.เจาพนักงานพัสดุ  1       1  

9.นักวิชาการพัสดุ      1   1  

10.นักทรัพยากรบุคคล    1 4 2   7  

11.นิติกร      1   1  

12.นักวิเคราะหนโยบายและแผน     5 -   5  

13.นักวิชาการศึกษา     4 1   5  

14.นักวิชาการคอมพิวเตอร     1    1  

15.นักประชาสัมพันธ      -   -  

16. นักวิชาการตรวจสอบภายใน     1 1   2  

รวม(๒)  5  2 21 8   36  

รวมท้ังส้ิน         49  
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ตารางท่ี 11 จํานวนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต  1 
 

ท่ี ตําแหนง จํานวน 

 ขาราชการครู  

1 ผูอํานวยการโรงเรียน 74 คน 

2 รองผูอํานวยการโรงเรียน 4 คน 

3 ครูผูสอน 586 คน 

4 ครูผูชวย 33 คน 

รวมขาราชการครู 697 คน 

 ลูกจางประจํา และลูกจางช่ัวคราว   

5 ลูกจางประจํา 38 คน 

6 พนักงานราชการ 6 คน 

7 อัตราจาง 

7.1  ครูอัตราจาง 

7.2  เจาหนาท่ีธุรการ 

7.3  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

7.4  นักการภารโรง 

 

29 

83 

61 

41 

 

คน 

คน 

คน 

คน 

รวมจํานวนลูกจางประจํา และลูกจางช่ัวคราว 258 คน 

รวมท้ังส้ิน 955 คน 
 

ตารางท่ี 12 จํานวนอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษาของรัฐ 
 

ท่ี อําเภอ 
จํานวน

โรงเรียน 

ตําแหนงผูบริหาร / ครูผูสอน 

ผอ./รอง ผอ.

สถานศึกษา 

(1) 

ครูผูสอน 

(2) 

รวม 

(1)+(2) 

พนักงาน

ราชการ 

(ผูสอน) 

รวม 

1 เมืองพะเยา 28      

2 ดอกคําใต 24      

3 แมใจ 19      

4 ภูกามยาว 12      

รวม 83      
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8. แผนงานโครงการท่ีผานมา 

ตารางท่ี 12 โครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว 34,200.- กลุมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

2 โครงการจัดจางลูกจางชั่วคราว  (ตําแหนงนักประชาสัมพนัธ) 92,670.97.- กลุมอํานวยการ 

3 โครงการปจฉิมนิเทศเพื่อแสดงมฑุิตาจิตแกขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ประจําป 2562 

150,000.- กลุมอํานวยการ 

4 โครงการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 200,000.- กลุมนิเทศฯ 

5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์คณติศาสตร 100,000.- กลุมนิเทศฯ 

6 การจัดสรรใหกลุม รร. กลุมละ 50,000 บาท (6 กลุม) 300,000.- กลุมนิเทศฯ 

7 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 80,300.- กลุมนิเทศฯ 

8 โครงการการแขงขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ

ภาษาไทย 

21,290.- กลุมนิเทศฯ 

9 การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 27,550.- กลุมนิเทศฯ 

10 โครงการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน 20,000.- กลุมนิเทศฯ 

11 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียนตามบริบทของพืน้ที ่

50,000.- กลุมนิเทศฯ 

12 โครงการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนในสงักัด 

100,000.- กลุมนิเทศฯ 

13 โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ปงบประมาณ 2562 

10,000.- กลุมนิเทศฯ 

14 โครงการพัฒนากิจกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ

จัดการศึกษาระดับเขตพื้นที่ (ศน OD) 

80,000.- กลุมนิเทศฯ 

15 โครงการศึกษาดูงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเขตพื้นที่

การศึกษาตนแบบ 

26,110.- กลุมสงเสริมฯ 

16 โครงการอบรมทบทวนการริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา

จัดสรรใหโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 27 โรงๆ ละ 

5,000 บาทและจัดสรรใหโรงเรียนเพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ 

233,774.- กลุมสงเสริมฯ 

17 โครงการกีฬาอนุบาลจงัหวัด(สมทบ) 10,000.- กลุมสงเสริมฯ 

18 โครงการสงเสริมประชาธปิไตยสภานักเรียนในสถานศึกษา ป 

2562 

60,000.- กลุมสงเสริมฯ 

19 โครงการอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือชั้นความรูชัน้สูง ATC 150,000.- กลุมสงเสริมฯ 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

20 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการปรับแผนกลยุทธนาํไปสู

แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562  ของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

85,800.- กลุมนโยบายและแผน 

หมายเหตุ 10 มิถุนายน 2562/5 กรกฎาคม 2562                   รวม 1,831,694.97  

 

ตารางท่ี 13 โครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการจางประชาสัมพนัธ (ลกูจางชั่วคราว)  

เดือนละ 9,450 บาท 12 เดือน 

113,400.- กลุมอํานวยการ 

2 โครงการจางทีป่รึกษากฎหมาย (อัตราจาง)  

เดือนละ15,000 บาท 12 เดือน 

180,000.- กลุมกฎหมายและคด ี

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมอํานวยการ/กลุมนโยบาย

และแผน 

56,000.- กลุมอํานวยการ 

4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูความเปนเลิศทางวชิาการ 50,000.- กลุมนิเทศฯ 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูดแูลเว็ปไซต 3,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา 

ประจําป 2563 

30,000.- กลุมนิเทศฯ 

7 โครงการจัดงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา"  

(กลุมโรงเรียน ละ 5,000) 

30,000.- กลุมอํานวยการ 

8 โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

50,000.- กลุมนิเทศฯ 

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบตรวจสอบและนําเขาขอมูล

ครูและบุคลากร 

11,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

10 โครงการเสริมสรางขวัญกําลงัใจผูสรางคุณปูการดานการจัด

การศึกษาแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสงักัด 

สพป พะเยาเขต 1 

135,000.- กลุมอํานวยการ 

11 โครงการอบรมนักเรียนแกนนําสภานักเรียน ประจําป 2563 32,300.- กลุมสงเสริมฯ 

12 โครงการแนะแนวทางการศึกษา เสริมทักษะ และสรางเสริม

ประสบการณอาชีพใหกับนักเรียน 

37,000.- กลุมสงเสริมฯ 

13 ประชุมชี้แจงผูบริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว เก่ียวกับการ

เพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนทีไ่มไดเรียน

ตอหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ 

1,800.- กลุมสงเสริมฯ  

(จัดแลว) 

14 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา 1 

37,000.- กลุมสงเสริมฯ 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

15 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

35,300.- กลุมสงเสริมฯ 

16 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ 280,000.- กลุมนิเทศฯ 

17 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียนโดยใชพื้นที่เปนฐาน 

95,000.- กลุมนิเทศฯ 

18 การนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา 1 

80,000.- กลุมนิเทศฯ 

19 พัฒนากิจกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจดั

การศึกษาระดับเขตพื้นที ่

50,000.- กลุมนิเทศฯ 

20 สงเสริมระบบประกันคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

20,000.- กลุมนิเทศฯ 

21 ศึกษาดูงานนิเทศการศึกษาสูระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

20,000.- กลุมนิเทศฯ 

22 สงเสริมและพฒันาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

โรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา 1 

100,000.- กลุมนิเทศฯ 

23 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา             

ปการศึกษา 2563 

433,250.- กลุมนิเทศฯ 

24 การพัฒนาครูผูสอนวิทยาการคํานวณ (Coding) 100,000.- กลุมนิเทศฯ 

25 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม 20,000.- กลุมนิเทศฯ 

26 โครงการรักษภาษาไทย 35,000.- กลุมนิเทศฯ 

27 โครงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

ประจําปงบประมาณ 2563 

50,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

28 โครงการประชุมเชงิปฏิบัตกิารจดัทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาต ิ

20,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

29 โครงการประชุมเชงิปฏิบัตกิารจดัทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

สําหรับโรงเรียน 

13,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

(จัดแลว) 

30 โครงการพัฒนาระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศ 200,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

(งบกลาง) 

31 โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนปูกรณประจําหองประชุม 100,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

(งบกลาง) 

32 โครงการจัดทําแผนปฏิบัตกิาร และติดตามประเมินผล ประจําป

งบประมาณ 2563 

50,000.- กลุมนโยบายและแผน 

33 โครงการตรวจสอบการปฏิบัตงิานดานการบริหารงบประมาณ 

สพป.พะเยา เขต 1 

 

25,000.- หนวยตรวจสอบ

ภายใน 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

34 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจําป 2563 

35,000.- กลุมพัฒนาครูฯ 

35 โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ประจําป 2563 

40,000.- กลุมพัฒนาครูฯ 

36 โครงการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเปนฐานดวยระบบ

ออนไลน (TEPE Online) ใหเกิดประสิทธิภาพ 

11,400.- กลุมพัฒนาครูฯ 

37 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานการเงิน การบัญชี 

และการพัสดุ” สาํหรับผูปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และ

พัสด ุ

38,800.- กลุมบริหารงาน

การเงินและสนิทรัพย 

38 โครงการซอมแซมอาคารอเนกประสงค 450,000.- กลุมอํานวยการ 

39 จัดสรรใหกลุมโรงเรียน 6 กลุม 300,000.- กลุมนโยบายและแผน 

40 โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอน  

วัยเกษียณ 

135,000.- กลุมอํานวยการ 

รวม 3,880,500.-  
 
ขอมูล  ณ วันท่ี 5 กรกฎาคม 2563 

หมายเหตุ ประสบภาวะโรคอุบัติใหมจากไวรสัโคโรนา. COVID-19 ทําใหบางโครงการไมสามารถดําเนินการได 
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สวนที่ 2  

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1         

พ.ศ.2562-2565 ไดนําบริบทท่ีเก่ียวของกับภารกิจการจัดการศึกษามากําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษา

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

แผนและยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศ 

 มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจําแนกแผนออกเปน          

3 ระดับ ไดแก 

แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศ ใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ให

สอดคลองและบูรณาการกัน 

แผนระดับท่ี 2 ไดแก แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนการปฏิรูป

ประเทศ และแผนความม่ันคง 

แผนระดับท่ี 3 หมายถึง แผนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับท่ี 1 และ 2 ใหบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนดไว หรือจัดข้ึนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือจัดทําข้ึนตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหวาง

ประเทศ ซ่ึงสรุปแผนท้ัง 3 ระดับท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดใหรัฐมียุทธศาสตรชาติ              

เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ให

สอดคลองและบูรณาการกัน ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560             

ซ่ึงกําหนดใหหนวยงานรัฐทุกหนวยมีหนาท่ีดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ   

พ.ศ. 2561 - 2580 

 โดยมีวิสัยทัศนคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 

ประกอบดวย ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ

และการกระจายรายได การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม

ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในชวงเวลาของยุทธศาสตรชาติ

จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซ่ึงยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 
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 1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน            

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4) ยุทธศาสตรการสรางโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ      

6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวใน

ยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนท่ีจัดทําไวเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

โดยจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้นรวมท้ังการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณจะตองสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติซ่ึงประเด็นแผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ 23 ประเด็น ประกอบดวย 1) ความม่ันคง 2) การตางประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 

4) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 5) การทองเท่ียว 6) การพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองนาอยู อัจฉริยะ             

7) โครงสรางพ้ืนฐานระบบโลจิสติกสและดิจิทัล 8) ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมยุคใหม     

9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

12) การพัฒนาการเรียนรู 13) การสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม     

16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม18) การเติบโตอยางยั่งยืน 19) การ

บริหารจัดการนําท้ังระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

 แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดกลไก วิธีการ และข้ันตอนการปฏิรูปประเทศในดาน

ตาง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญประกอบดวย 

ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน 

เพ่ือขจัดความเหลื่อมลา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศท้ังนี้ การปฏิรูปประเทศตอง

สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงแผนการปฏิรูปประเทศประกอบดวย 12 ดาน 

ไดแก 1) ดานการเมือง 2) ดานการบริหารราชการแผนดิน 3) ดานกฎหมาย 4) ดานกระบวนการยุติธรรม       

5) ดานเศรษฐกิจ 6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7) ดานสาธารณสุข8) ดานสื่อสารมวลชนและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ดานสังคม 10) ดานพลังงาน 11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 12) ดานการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษามีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 5 เรื่อง 

ไดแก 1) การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 3) การปฏิรูปกลไกและ

ระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ท่ีเนนการฝกปฏิบั ติอยางเต็มรูปแบบ นําไปสูการจางงานและการสรางงาน                
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5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

ไทยออกจากกับดักรายไดปานกลางอยางยั่งยืน 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดกําหนดวัตถุประสงค

และเปาหมาย รวมท้ังยุทธศาสตรการพัฒนา 10 ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตร ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ

พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตรเพ่ิมเติม คือ 1) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 2) การ

สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 3) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได

อยางยั่งยืน 4) การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 5) การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติ 

เพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติ

มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 8) การพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและ 10) ความรวมมือ

ระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

 เปนแผนยุทธศาสตรดานการศึกษาระยะยาว โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึง

โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ

พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการทางานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ

เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาไดนําไปเปนกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษาและการ

เรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ

ของโลกท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมท้ังความเปนพลวัตรเพ่ือใหประเทศไทยสามารถ

กาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว ซ่ึงภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2560 - 2579 ไดกําหนดสาระสําคัญสําหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ไดแก 

การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทยบริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปขางหนา และมี

ยุทธศาสตร 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและ

พัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 3) การพัฒนา

ศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4) การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทา

เทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 6) การพัฒนา

ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติไดกําหนดประเด็นการพัฒนา

ไว 23 ประเด็น มีประเด็นท่ีเก่ียวของกับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด

ชวงชีวิต และประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
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นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 

 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เปนนโยบายและ

แผนหลักของชาติท่ีเปนกรอบหรือทิศทางการดําเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม

เพ่ือธํารงไวซ่ึงความม่ันคงแหงชาติ โดยกําหนดใหคณะรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐใชเปนกรอบแนวทางหรือ

ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน แผนนิติบัญญัติ การกําหนด

ยุทธศาสตรหรือแผนดานความม่ันคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพรอมแหงชาติ แผนบริหารวิกฤตการณท่ีเก่ียวของ 

กับความม่ันคงแหงชาติ หรือกําหนดแผนงานหรือโครงการท่ีเก่ียวกับนโยบายและแผนระดับชาติ วาดวยความ

ม่ันคงแหงชาติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดใหสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคง

แหงชาติ ซ่ึงมีแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 19 แผน ไดแก 1) การเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย 

2) การขาวกรองและการประเมินสถานการณดานความม่ันคง 3) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก

ของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข4) การพัฒนาระบบการ

เตรียมความพรอมแหงชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ 6) การสรางความสามัคคีปรองดอง     

7) การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 8) การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง 

9) การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 10) การปองกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสราง

ความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน 13) การรักษาความม่ันคงทางทะเล 

14) การปองกันและแกปญหาภัยคุกคามขามชาติ 15) การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร 16) 

การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ 17) การรักษาความม่ันคงทางพลังงาน 18) การรักษาความ

ม่ันคงดานอาหารและน้ํา 19) การรักษาความม่ันคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงตอรัฐสภา วันพฤหัสบดี

ท่ี 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน จําแนกเปนนโยบายหลัก 

12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ซ่ึงนโยบายหลัก 12 ดาน ประกอบดวย 1) การปกปองและเชิดชูสถาบัน

พระมหากษัตริย 2) การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ         

3) การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจ

และความสามารถในการแขงขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค       

7) การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคน

ไทยทุกชวงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม10) การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

การรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรมและนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ไดแก   

1) การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวสัดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวน 
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ของเศรษฐกิจโลก 4) การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของ

แรงงาน6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต 7) การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 8) การ

แกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมืองและฝายราชการประจํา 9) การแกไขปญหา 

ยาเสพติดและสรางความสงบสุขในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต 10) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 

11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย 12) การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟงความเห็น 

ของประชาชน และการดําเนินการเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 

แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ซ่ึงมีสาระสําคัญ 5 เรื่อง ไดแก 1) การจัดการศึกษาเพ่ือ

ความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการ

เรียนรู 4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพ

ของระบบบริหารจัดการศึกษา เชนเดียวกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)ของ

กระทรวงศึกษาธิการดังกลาว 
 

แผนปฏิบัติราชการะยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวย พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร

ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคง และแผนปฏิบัติ

ราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหทุกสวนราชการในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

แผนอ่ืน ๆ ในป พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซ่ึงมีสาระสําคัญ 6 เรื่อง ไดแก 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของ

สังคมและประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ3) การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4) การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน

และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเปาหมายตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 

แผนงาน/โครงการสําคัญในแผนปฏิบัติราชการแตละเรื่องดังกลาว 
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นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ตามประกาศ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

 กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศนโยบายและจุดเนนของประทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใชเปนกรอบ

แนวทางในการดําเนินงาน ซ่ึงมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- นโยบายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุงปฏิรูปองคการเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ 

บุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ ท่ีสามารถ 

ลดการใชทรัพยากรทับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมท้ังการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวย 

ท้ังการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุงปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/ 

โครงการแบบรวมมือและบูรณาการ ท่ีสามารถตอบโจทยของสังคมและเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ัง

กระบวนการจัดทํางบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใชจายอยางคุมคา สงผลใหภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชนและนานาชาติ เชื่อม่ันและรวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ     

โดยมุงบริหารจัดการอัตรากําลังใหสอดคลองกับการปฏิรูปองคการ รวมท้ังพัฒนาสมรรถนะและความรู

ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู โดยมุงใหครอบคลุมถึงการจัด 

การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

- จุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการ 

จัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินและหลักสูตรสถานศึกษาตามความ 

ตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนท่ี 

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจรงิหรือจากสถานการณจําลอง 

- ผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลก 

ทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากข้ึน 

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพ่ือเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิต  

และสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ 
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1.2 การเรียนรูตลอดชีวิต 

- จัดการเรียนรูตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกชวงวัย เนนสงเสริมและยกระดับทักษะ 

ภาษาอังกฤษ (English for All) 

- สงเสริมโอกาสการเขาถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทํา ในเขตพัฒนาพิเศษ 

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนท่ีเกาะ

แกงชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ 

และภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผล

เปนข้ันตอน 

- พัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการใหมีความ 

พรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีศูนยพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนายุทธศาสตร 

พระราชทาน“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดาเนินการ 

- เฝาระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจาก         

ยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร การคามนุษย 

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนท่ีท่ีใช 

ภาษาอยางหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสาร

และใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง 

วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู 

- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

- ระดมสรรพกําลงัเพ่ือสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนนํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือลด 

ความเหลื่อมลาทางการศึกษาใหสอดคลองพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
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4. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม 

ท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม 

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปน 

อาชีพและสรางรายได 

5. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

- ปฏิรูปองคการเพ่ือลดความทับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพของ 

หนวยงานท่ีมีภารกิจใกลเคียงกัน เชน ดานประชาสัมพันธ ดานตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย    

เปนตน 

- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเปนอุปสรรคและขอจํากัดในการดําเนินงาน โดยคํานึงถึง 

ประโยชนของผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนนุกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data) 

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให 

สอดคลองกับการปฏิรูปองคการ 

- สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ไดอยางอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 

- จัดตั้งหนวยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนา 

คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

- สงเสริมโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมท้ังภายในและ 

ภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

- นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 

(ตามประกาศ ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 

- นโยบายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 

5. ดําเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปดกวาง ท่ีเปนเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุผลตามนโยบาย  

“การศึกษายกกําลังสอง (Thailand Education Eco - System : TE2S) การศึกษาท่ีเขาใจ Supplyและตอบ

โจทย Demand” โดย 

- ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความรวมมือกัน 

ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใหสามารถดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการศึกษาไดอยางรวดเร็ว

รวมถึงการบริหารการศึกษาของประเทศใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
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- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ 

ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือใหครู Up Skillและ 

Re-Skill ของตนเองไดตลอดเวลา ท้ังนี้ เพ่ือสงตอความรูไปยังผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และคนท่ีมีคุณภาพ 

- เปดกวาง เสรีทางการศึกษาใหภาคเอกชนท่ีมีคุณภาพเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 

การศึกษารวมประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human 

Capital Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : 

DEEP)ใหครอบคลุมผูเรียนท่ัวประเทศท้ังนี้ เพ่ือนําไปสูนักเรียนยกกําลังสอง ท่ีเนนเรียนเพ่ือรู พัฒนาทักษะเพ่ือ

ทําครูยกกาลังสองท่ีเนนเพ่ิมคนเกงมาเปนครู พัฒนาครูในระบบ หองเรียนยกกําลังสองท่ีเนนเรียนท่ีบาน ทําท่ี

โรงเรียนหลักสูตรยกกําลังสองท่ีเนนลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู สื่อการเรียนรูยกกําลังสองท่ีเนนเรียนผานสื่อ

ผสมผสานผานชองทางท่ีหลากหลาย ไดแก On-Site เรียนท่ีโรงเรียน Online เรียนออนไลนผานแพลตฟอรม

ดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ท่ีมีเนื้อหามาตรฐาน

จากผูผลิตท่ีเปนภาคเอกชน On-Air เรียนผานโทรทัศน DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม          

โดยเนื้อหามาตรฐานจากผูผลิตท่ีเปนภาคเอกชน และ On-Demand ซ่ึงสามารถเรียนไดทุกท่ี ทุกเวลาท่ีมี

อินเทอรเน็ตและอุปกรณเชื่อมตอ โรงเรียนยกกําลังสองท่ีมุงเนนคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือความเปนเลิศทางภูมิปญญาทองถ่ินและวิสาหกิจชุมชนท่ีเนนคุณภาพของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือความเปนเลิศและความเชี่ยวชาญท่ีสามารถตอบโจทยทักษะและความรูท่ีเพ่ิมความ

เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
 

- จุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพ่ือทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train  

The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital 

Excellence Center : HCEC) 

- จัดการเรียนรูตลอดชีวิตผานเว็บไซต www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปดกวาง 

ใหภาคเอกชนสามารถเขามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือใหผูเรียน ครู และผูบริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการ

เรียนรูท่ีหลากหลาย และตลอดเวลาผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ (Digital Education 

Excellence Platform : DEEP) 

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคล 

สูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

- จัดทํา “คูมือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกําหนดใหทุกโรงเรียนตองมีพ้ืนฐานท่ีจําเปน” 
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นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบาย ปงบประมาณ         

พ.ศ. 2564 โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต 

และมุงสูThailand 4.0 ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และมีวิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาประสงคและนโยบาย ดังนี้ 

- วิสัยทัศน 

สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

- พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถและมีความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือสรางขีด 

ความสามารถในการแขงขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน 

ศตวรรษท่ี 21 

4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทาง 

การศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรการศึกษาใหเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะดานภาษาและ 

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงและเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใชเทคโนโลย ี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 
 

- นโยบาย 

1. ดานความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ 

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี

สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า 

2. ดานโอกาส 

2.1 สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางรางกาย จิตใจ วินัย  

อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย 
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2.2 ดําเนินการ ใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมีคุณภาพ          

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพ่ือการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ

ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสูความเปน

เลิศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือปองกันไมให 

ออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางเทา

เทียมกัน 

2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะในการ 

ดําเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ดานคุณภาพ 

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนของโลกใน 

ศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูงนวัตกรรม  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการเลือก

ศึกษาตอเพ่ือการมีงานทา 

3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเปนในแตละ 

ระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุลทุกดาน 

สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมี

การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

4. ดานประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

บนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน 

ท่ีสามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3  

นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ และสถานศึกษา 

ท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 
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4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม 

ความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- กลยุทธหนวยงาน 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4. การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ํา 

ทางการศึกษา 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

- ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ / ตัวช้ีวัดเปาหมายการใหบริการ 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  

 

ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนในการสรางภมิูคุมกัน

พรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหมในทุกรูปแบบ 

85 

2 รอยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีศึกษาตอในโรงเรียนของรัฐ

เพ่ิมข้ึน รอยละ 20 ของนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา 

20 

3 คาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานในวิชาหลัก         

(O-NET) และดานอิสลามศึกษา (I-NET) เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 3 

 

2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีพิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดรับ

การพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

80 
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3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของผูเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ

สติปญญา 

80 

2 รอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พ้ืนฐาน (O-NET)รอยละ 50 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึน (*) 

3 

3 จํานวนผู เรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ

ความสามารถ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี กีฬา) 

29,125 

4 รอยละของนักเรียนท่ีผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม

หลักสูตรระดับดีข้ึนไป 

1 

5 จํานวนสถานศึกษาท่ีไดรับการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เพ่ิมข้ึน 

200 

6 รอยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ไดรับการพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษโดยใชระดับการพัฒนา

ทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

100 

7 รอยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ตน ท่ีไดรับการเตรียมความพรอม 

ดานการอานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ในการประเมินระดับนานาชาติ

ตามโครงการ PISA 

100 

8 รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสรางสมดุลทุกดานและมีการ

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญารายบุคคล 

 

9 รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปญญารายบุคคล

เพ่ิมข้ึน 

 

10 รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรู สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพใน

ดานตาง ๆเพ่ือการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมอยาง

สอดคลอง ตามสภาพความตองการและบริบทของแตละพ้ืนท่ี ตลอดจนความ

ทาทายท่ีเปนพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 

80 

 

(*) เน่ืองจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ลงวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เปาหมายในการรายงานจึงรวมเฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เทาน้ัน 
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4. การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ํา 

ทางการศึกษา 

ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 อัตราการเขาเรียนของผูเรียนแตละระดับการศึกษาตอประชากรกลุมอาย ุ

- ระดับปฐมวัย 

- ระดับประถมศึกษา 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 

100 

100 

100 

78 

2 จํานวนผูเรียนท่ีเปนผูพิการ ผูดอยโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาและการ

พัฒนาสมรรถภาพหรือบรกิารทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจําเปน 

3,630,000 

3 รอยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ ไดรับการพัฒนาการจัดการศึกษา

ตามบริบท 

80 

4 รอยละของนกัเรียนท่ีไดรับเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 20 

 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของนักเรียนมีความรูความเขาใจและตระหนักในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

80 

 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 จํานวนกระบวนงานท่ีไดรับการปรับเปลี่ยนใหเปนดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 2 

2 โครงการของ สพฐ. ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมายยุทธศาสตรชาติเพ่ิมข้ึน 20 

3 รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีคาคะแนนเฉลี่ยการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (ITA) ไมนอยกวารอยละ 85 

90 

4 รอยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมท่ียึดม่ันความซ่ือสัตยสุจริต 50 

5 รอยละของสถานศึกษานํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและ

ความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

80 
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ความเช่ือมโยงระหวางแผนและนโยบายสําคัญ กับแผนปฏิบัติการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.ความมั่นคง

2.สรางความสามารถในการ
แขงขัน

3.พัฒนา/เสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย

4.สรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม

5.สรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

6.ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ

1. ประเด็นความมั่นคง

9. ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

10. ประเด็น การปรับเปลี่ยน
คานิยมและวัฒนธรรม

11. ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต

12. ประเด็นการพัฒนาการเรยีนรู

17. ประเด็นความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

18. ประเด็นการเติบโต อยางยั่งยืน

20. ประเด็นการบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครฐั

21. ประเด็นการตอตาน การทุจริต
และประพฤติมิชอบ

23. ประเด็นการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม

 ยุทธศาสตรชาติ 
พ.ศ.2561-2580

 แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

 แผนการศกึษา

แห่งชาติ พ.ศ.2560-

2579

 นโยบาย สพฐ. 
ปงบประมาณ        
พ.ศ. 2564

 แผนปฏิบัติการ สพฐ.     
ปงบประมาณ       
พ.ศ. 2564

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ

2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย 
นวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และ
การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4. การสรางโอกาสและความเสมอภาค 
และความเทาเทียมทางการศึกษา

5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา

1. ดานการจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของมนุษยและของชาติ

2. ดานการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ

3. ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย

4. ดานการสรางโอกาสในการ
เขาถึงบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา

5. ดานการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม

6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษา

แผนงานพ้ืนฐานความมั่นคง

แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

แผนงานบูรณาการปองกันปราบปราม
และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

แผนงานยุทธศาสตรสนับสนุนดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพเิศษ              
ภาคตะวันออก

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนา                      
และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนษุย

แผนงานยุทธศาสตรสราง                
ความเสมอภาคทางการศึกษา

แผนงานบูรณาการตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของภาค 16 
 

วิสัยทัศน 

“ประชากรไดรับการศึกษาและเรยีนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชวีิตอยูในโลกศตวรรษท่ี 21   

ภายใตวถีิวัฒนธรรมลานนาอยางมความสุข” 

พันธกิจ 

1. สงเสริมสนับสนุนใหประชากรทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพประชากรใหมีความรู ตามคุณลักษณะและทักษะการ 

เรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 มีศักยภาพและสมรรถนะในการดํารงชีวิตอยางสอดคลองและรองรับการเปลี่ยนแปลง

ของโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. สรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

2. พัฒนาหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู 

3. พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

4. การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

5. พัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ  

6. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

7. การบริหารจัดการ 

เปาประสงคหลัก 

1. ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอยางท่ัวถึง  

2. ประชากรวัยเรียนทุกกลุมเปาหมายไดรับการบริการทางการศึกษาอยางเสมอภาคและ       

เทาเทียม 

3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนทุกระดับใหบรรลุขีดความสามารถและ   

เติมเต็มตามศักยภาพ 

4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผูเรียนทุกระดับอยางท่ัวถึง 

และมีคุณภาพและการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคา คุมทุนและบรรลุเปาหมาย 

5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและ          

บริบทท่ีเปลีย่นแปลงโลก 
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กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี 1 สงเสริม สนับสนุนการเขาถึงบริการทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะผูสําเร็จการศึกษาใหตรงกับความตองการของ 

ตลาดแรงงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  

กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถและประสานหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพให

ไดตามมาตรฐานการศึกษา  

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะผูเรียนภายใต วิถีวัฒนธรรมลานนา      

สูความเปนสากลบนพ้ืนฐานความเปนไทย  

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการพัฒนาผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ดํารงตนบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธท่ี 4 ประสานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหกับกลุมผูเรียนเฉพาะทางหรือ ความตองการ

พิเศษ อยางท่ัวถึงเทาเทียม  

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี 1 ประสานการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาอยาง

เปนระบบและสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาของกลุมจังหวัด  

กลยุทธท่ี 2 ยกยองเชิดชูเกียรติ สงเสริมขวัญและกําลังใจ ของครูและบุคลากรการศึกษาใหมี       

ความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย ดํารงตนบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการพัฒนาผูเรียน ครแูละบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ดํารงตนบนพ้ืนฐานตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธท่ี  4 ประสานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหกับกลุมผูเรียนเฉพาะทางหรือ ความตองการ

พิเศษ อยางท่ัวถึงเทาเทียม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  

กลยุทธท่ี 1 กําหนดยุทธศาสตรแผนงานและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเชื่อมโยง กับแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลใหสอดคลองตอบสนอง กับวิถีวัฒนธรรมลานนา  

และสภาพพ้ืนท่ีของกลุมจังหวัด    
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กลยุทธท่ี 2 กําหนดยุทธศาสตร และแผนงานแนวทางและตัวชี้วัด กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของ 

สํานักงานศึกษาธิการภาค และจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด 

กลยุทธท่ี 3 ประสานการตรวจราชการ กํากับ ติดตามผล และประเมินผล สรุป รวบรวมจดัทํารายงาน 

การตรวจราชการเชิงบูรณาการกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยใชเครื่องมือท่ีทันสมัย หลากหลายวิธีการ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ  

กลยุทธท่ี 1 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร คณาจารย ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี 

ศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพบนฐานการวิจัยอยางเปนระบบ  

กลยุทธท่ี 2 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการ 

พัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารเพ่ือการศึกษา  

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการใชเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือการจัดการศึกษาและการเรียนรู ในกลุมจังหวัดให

มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายผูเรียน  

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการใชการจัดการศึกษาทางไกลผานระบบDLTV และ DLIT และสื่อทางไกล 

ชองทางอ่ืนๆ 

กลยุทธท่ี 3 จัดระบบและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัด การศึกษาอยางมี 

ประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจัดการ  

กลยุทธท่ี  1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของกลุมจังหวัดตามหลักธรรมาภิบาล  

กลยุทธท่ี  2 สงเสริมความรวมมือหนวยงานท้ังภาครัฐ เอกชน องคกรชุมชน ทองถ่ิน องคกรศาสนา 

เขามามีสวนรวม เปนเครือขายแหงการเรียนรูในการพัฒนาการศึกษาแตละระดับ ประเภท 

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการจัดการความรู (KM) การใชภูมิปญญาทองถ่ิน และการจัดแหลงการเรียนรู 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพะเยา และแผนพัฒนาการศึกษา ( พ.ศ.2563 – 2565) 

จังหวัดพะเยา 

วิสัยทัศนจังหวัดพะเยา (vision) 

“แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเขมแข็งภายใตการเปนประชาคมอาเซียน” 

จังหวัดพะเยาจะเปนแหลงการผลิตโดยหลักการเกษตรท่ีเหมาะสม มีความปลอดภัย และผลผลิต 

ทางการเกษตรท่ีกอใหเกิดรายไดท่ีสูงข้ึน ภายใตการเชื่อมโยงศักยภาพดานการคา การลงทุน การทองเท่ียว 

ความม่ันคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และสังคมท่ีเขมแข็ง ภายใตการเปนประชาคม

อาเซียน 

พันธกิจของจังหวัดพะเยา 

1) พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัยในพ้ืนท่ีเปาหมายเดิมและขยายในพ้ืนท่ีเปาหมายใหม 

2) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน สรางความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน และขยายมูลคา 

การคาชายแดน 

3. สงเสริมและพัฒนาการเปนเมืองทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ 

สรางสรรค 

4. สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคง ชุมชนเขมแข็ง 

และอยูรวมกันอยางมีความสุข เพ่ิมทักษะและสมรรถนะของการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

5. สงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 

6. สงเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 

เปาประสงครวม 

จังหวัดมีพ้ืนท่ีเกษตรปลอดภัย มีชองทางการตลาด ผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว ประชาชนมี 

รายได มีความเปนอยูท่ีดี มีมูลคา การคา การลงทุน การทองเท่ียว การคาชายแดน มีความม่ันคงปลอดภัย 

ชุมชนเขมแข็งมากข้ึน มีทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน ภายใตการอยูรวมกันเปนประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการแขงขัน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม และพัฒนาการทองเท่ียว เชิงอนุรักษ เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทาง 

เศรษฐกิจสรางสรรค 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาเมืองและโครงสรางพ้ืนฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดพะเยา 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2562 – 2565) มีทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ       

จังหวัดพะเยา ดังตอไปนี้ 

วิสัยทัศน 

“คนพะเยาไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุขตามวิถีลานนา  

ในโลกศตวรรษท่ี 21” 

พันธกิจ 

1) สงเสริม สนับสนุนใหประชากรทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ  

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

2) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ 

การศึกษาตามอัธยาศัยท่ีสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

3) สงเสริมสนับสนุนใหระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

4) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคหลัก 

1. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และเสมอภาค 

2. ผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

3. ผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ไดอยางเหมาะสม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาต ิ

กลยุทธ 

1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

1. โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามพระราโชบายดานการศึกษาของ 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูการปฏิบัติ 

2. โครงการคายยุวกาชาดสูคานิยมหลัก 12 ประการ เฉลิมพระเกียรติเจาฟามหาจักรี 

3. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”  

(ภายใตชื่อโรงเรียนสุจริต) 

4. โครงการคายคุณธรรมสัมพันธสรางเสริมเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด 

5. โครงการสงเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 

6. โครงการชุมนุมลูกเสือตานภัยยาเสพติด 
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7. โครงการสงเสริมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

8. โครงการปลกูฝงคุณธรรมนําใจ ใหหางไกลยาเสพติด 

9. โครงการคายอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญเพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด 
 

1.2 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามแนว 

ตะเข็บชายแดน และพ้ืนท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชาย

ขอบ 

1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้น 

เรียนสูประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการ 

แขงขันของประเทศ 

กลยุทธ 

2.1 ผลิตและพัฒนากาลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตองการของตลาดงานและการ 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

1) โครงการเพ่ิมสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ 

2) โครงการการเขียนแผนธุรกิจ 

3) โครงการยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน 

4) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถ่ินและ

สถานประกอบการ 

2.2 สงเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 

1) โครงการงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนประจาปงบประมาณ 2562 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

กลยุทธ 

3.1 สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 

1) โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดพะเยา 

3.2 สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 

1) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราภาษาลานนา 

3.3 พัฒนาระบบและกลไกติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
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1) โครงการวัดประเมินผลการศึกษานอกระบบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) 

3.4 พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

1) โครงการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด 

3.5 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

1) โครงการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) สูชั้นเรียน 

2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือสงแสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ 

การศึกษาตลอดชีวิต 

3) โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูสูศตวรรษท่ี 21 

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

กลยุทธ 

4.1 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช/ผลิต 

สื่อการเรียนการสอนสําหรับสงเสริมการอานออกเขียนไดในเด็กท่ีมีความบกพรอง 

2) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสําหรับคนพิการประจําป 2562 

3) โครงการหองสมุดของเลนและสื่อสรางสรรคสูการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 

4) โครงการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู (นักเรียนพิเศษ)  

จังหวัดพะเยา 

4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 

1) โครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนผานสมารทโฟนประจําป 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

กลยุทธ 

5.1 สงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนําแนวคิดตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในชีวิต 

1) โครงการชุมนุมลูกเสือ กศน. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง สูสังคม 

2) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

3) โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

4) โครงการสนับสนุน สงเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

5) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงสูการปฏิบัติ 
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6) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

5.2  สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูท่ีเก่ียวของ 

กับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1) โครงการปลูกฝงจิตสํานึกรักษโลก รักษสิ่งแวดลอม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ 

6.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1) โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดวยการขับเคลื่อนระบบ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

6.2 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

1) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ 

ตามบาน 
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ยุทธศาสตรการบริหารการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1 

ปงบประมาณ 2564 
 

วิสัยทัศน 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1เปนองคกรช้ันนําผูเรียนมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ และมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย 

 

พันธกิจ พันธกิจสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประกอบดวย 

1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรฐาน สพท.ท่ีเปนท่ียอมรับของทุกภาคสวน 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลย ีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบริการ 

3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

4. พัฒนาหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

5. พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีความรู ทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพทักษะชีวิตคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  

6. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมและนอมนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติของผูเรียน 

7. สงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนและระบบบริหารจัดการ 

8. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการใหเปนท่ียอมรับของผูรับบริการ 

9.  สงเสริมใหภาคีเครือขายมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา 
 

เปาประสงค (Goals) 

เปาประสงคของการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ประกอบดวย 

1) สพป.พะเยาเขต 1 มีคุณภาพการบริหารจัดการใหตามมาตรฐาน สพท พ.ศ.2560 

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

3) สพป.พะเยา เขต 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการทีม่ีคุณภาพ ทันสมัย รวดเร็ว ถูกตอง เปนปจจบุัน และ

เหมาะสมกับการใชงาน 

4) สถานศึกษามีหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

5) ผูเรียนมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  

6) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม และนอมนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติของผูเรียน 

7) สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษามีงานวิจัยท่ีพัฒนาคุณภาพผูเรียนและระบบบริหารจัดการ 

8) สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการและบริการเปนท่ียอมรับของผูรับบริการ 

9)  สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษา มีภาคีเครือขายท่ีมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา 
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พุทธศาสนสุภาษิตประจําองคกร 

    “สุสสูสา  สุตวฑฒฺน”ี 

    การใฝศึกษาเปนเคร่ืองพัฒนาความรู 
 

 
คานิยมองคกร 
 

  P H A Y A O  
 

P Professional  = ความเปนมืออาชีพ 

H Harmony  = ความสามัคคี 

A Accountability = ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 

Y Youth   = เพ่ือเด็กและเยาวชน 

A Aim   = การมุงสูเปาหมายรวมกัน 

O Ownership  = ความรูสึกเปนเจาขององคกร 

1    = มุงสูความเปนเลิศ 

 

กลยุทธ (Strategic Issues)  
 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดกําหนดกลยุทธและแนวทางการพัฒนา 

โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต เปน

แนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580   

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 –2579 และ

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยกําหนดเปนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพ 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ดังนี้ 

กลยุทธหลักในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ประกอบดวย 
กลยุทธท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ 

กลยุทธท่ี 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กลยุทธท่ี 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมีสวนรวม 
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ผลผลิต 
1. ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา 

2. ผูจบการศึกษาภาคบังคับ 

3. ผูจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. เด็กพิการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 

5. เด็กดอยโอกาสและเด็กขาดโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6. เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
 

โดยไดหลอมรวมกรอบแนวคิด ผลจากการศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจัย ท้ังภายในและภายนอก

สภาพบริบทของสถานศึกษาในสังกัด มาเปนกรอบแนวคิดสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามปณิธานท่ีวา  “สพป.วิถีใหม วิถีคุณภาพ เด็กพะเยา 1 เปนเพชรน้ําหนึ่ง” โดยมุงหวังให

นักเรียนเปนคนดี คนเกงและมีความสุข ตามเจตนารมณของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551ใหมีความพรอมท้ังกาย ใน สติปญญา โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร            

มีคุณลักษณะสุจริต โดยเนน มีวินัย ซ่ือสัตย อดออม โอบออมอารี มีความรับผิดชอบ พอเพียง จิตสาธารณะ 

สํานึกรักสิ่งแวดลอม รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน และเปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดีมีหลักคิดท่ี

ถูกตอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีสรรถนะตามหลักสูตรทักษะในศตวรรษ 21 (3R 8C) และพหุปญญา      

มีสุขภาวะท่ีดีมีพัฒนาการตามวัย มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  รักถ่ินฐานบานเกิด มีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต มีนิสัย

รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยและพลเมืองโลกท่ีมีทักษะการคิด    

ข้ันสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง และมี     

กลยุทธขับเคลื่อนงานตามนโยบายท่ี  มุงพัฒนาองคกรใหพรอมบริการ พัฒนาวิชาการเพ่ือการเรียนรู พัฒนาครู
และบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ และพัฒนาคุณภาพสูมาตรฐานสากล โดยไดกําหนดทิศทางการ

พัฒนาดังนี้ 
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ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เนนคุณธรรมหลัก ประกอบดวย 1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม 

หลักสูตร  2) มีคุณลักษณะสุจริต ประกอบดวย มีวินัย มีความซ่ือสัตย  มีความรับผิดชอบ มีความพอเพียง            

มีจิตสาธารณะ 3) มีสํานึกรักสิ่งแวดลอม 

  เกง สมรรถนะ ประกอบดวย 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง : ผลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีจะทําใหนักเรียนเกิด 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาท้ัง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย 

และดานทักษะพิสัย 

2) มีสรรถนะตามหลักสูตร : สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 5 ขอ  ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะ

สําคัญ 5 ประการ ดังนี้  

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรู 

ความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปน 

ประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ 

การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ท่ีมี

ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด 

เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค  การคิด 

อยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ

เก่ียวกับตน เองและสังคมไดอยางเหมาะสม 
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3. ความสามารถในการแกปญหา 

เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ท่ีเผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบน 

พ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ

ตาง ๆ ในสังคม  แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมี

ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู 

ดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธ

อันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอ

ตนเองและผูอ่ืน 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทาง 

เทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน  การแกปญหาอยาง

สรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

3) ทักษะในศตวรรษ 21 (3R 8C) ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) 

ซ่ึงเปนทักษะท่ีเด็กในยุคนี้ตองมี โดยประกอบดวย 3R x 8C ดังนี้ 

- 3R คือ ทักษะดานความรู (Hard Skills) 

- 8C คือ ทักษะทางอารมณ (Soft Skills) 
 

4) พหุปญญา   

“ปญญา คือความสามารถท่ีจะคนหาและแกปญหาและสรางผลผลิตท่ีมีคุณคาเปนท่ี 

ยอมรับในสังคม” 
 

มีสุข : กาย – ใจ ประกอบดวย 1. สุขภาพการแข็งแรง  2. ทักษะทางอารมณ 3. ทักษะชีวิต 

 

กลยุทธขับเคล่ือนงานตามนโยบายท่ี  มุงพัฒนาองคกรใหพรอมบริการ พัฒนาวิชาการเพ่ือการเรียนรู พัฒนา

ครูและบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ และพัฒนาคุณภาพสูมาตรฐานสากล โดยมุงหวังใหนักเรียนเปน

คนดี คนเกงและมีความสุข ตามเจตนารมณของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    

มุงสูการปฏิบัติภายใตแนวคิด “สพป.วิถีใหม วิถีคุณภาพ เด็กพะเยา 1 เปนเพชรน้ําหนึ่ง” 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

“เด็กพะเยา 1 เปนเพชรน้ําหนึ่ง” 
 

เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุตามปณิธานท่ีวา “เด็กพะเยา 1 เปนเพชรน้ําหนึ่ง”สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดกําหนดกลยุทธการพัฒนา เปาประสงค และแนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ ดังนี้ 

กลยุทธท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

กลยุทธท่ี 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ

เหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

กลยุทธท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

กลยุทธท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

กลยุทธท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

เพ่ือมุงเนนการพัฒนาผูเรียนทุกคน ใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการ 

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ี

ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะมี

จิตอาสารับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มี

วินัย และรักษาศีลธรรม เปนผูเรียนท่ีมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมทุกรูปแบบ ท่ีมี

ผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพยสิน การคามนุษย 

อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกัน และแกไขปญหาท่ีมีอยูในปจจุบันและ

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และเนนการจัดการศึกษาใหเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทาง

ภูมิศาสตร ดานเศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงมีความแตกตางทางดานสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ การจัดการศึกษาใน

เขตพ้ืนท่ีเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร เปนตน เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาส

ไดรับการพัฒนาสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี ไดรับการบริการดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และ

เหมาะสมตรงตามความตองการ เปนตน 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 

1. เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. สงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม           

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย และมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม 
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ตัวช้ีวัด 

1) รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนในการสรางภูมิคุมกันพรอมรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรปูแบบใหมในทุกรูปแบบ 

2) รอยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีศึกษาตอในโรงเรียนของรัฐเพ่ิมข้ึน รอยละ 20 ของ

นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา 

3) คาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานในวิชาหลัก (O-NET) และดานอิสลาม

ศึกษา (I-NET) เพ่ิมข้ึน 

แนวทางการดําเนินการกลยุทธ 

1. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกท่ีดี 

ในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดี

ของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ 

มีจิตอาสารับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออม

อารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม 

และประเมินสถานศึกษาตามท่ีกาหนด 

1.2 สถานศึกษา 

1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัวและหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ี

กําหนด 

2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักใน 

สถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ี

ดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ี

พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
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2. พัฒนาผูเรียนมีความใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับ 

ความรุนแรง ท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ 

ในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหมทุก 

รูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน 

การคามนุษยอาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีอยู

ในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

2.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และ

ประเมินสถานศึกษาตามท่ีกําหนด 

2.2 สถานศึกษา 

1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ 

เก่ียวกับภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน 

การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินและภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนรูจักวิธีการ

ปองกัน และแกไขหากไดรับผลกระทบจากภัยดังกลาว 

2) มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

3) จัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความม่ันคงปลอดภัย 

4) มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียน ในการแกปญหาตาง ๆ ไดรับ 

5) คําปรึกษาชี้แนะและความชวยเหลืออยางทันการณ ทันเวลา รวมท้ังการอบรมบมนิสัย 

3. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในกลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร 

การจัดการศึกษาใหแกผูเรียนท่ีอยูในกลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร  

ไดรับการบริการดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ โดยมีแนวทางการ

ดําเนินการ ดังนี้ 

3.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

1) สนับสนนุงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับบริบท 

2) สนับสนุนงบประมาณ ใหสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร ใหจัดการเรียนรู 

ท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

3) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับ 

สภาพบริบทของพ้ืนท่ีในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดตอสื่อสารผานชองทาง

ออนไลน 
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3.2 สถานศึกษา 

1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรูสื่อสารการเรียนรูและการวัดและประเมินผลท่ี 

เหมาะสมสาหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดของผูเรียน 

2) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสาหรับเด็กท่ีไมไดใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน 

3) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 

ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี ๓ ท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

กลยุทธท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ดวยทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยขับเคลื่อนสําคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู

เปาหมายการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ ดังนั้น การพัฒนา

ศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการให

สอดคลองกัน โดยเนนปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา ใหเปนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความ 

ถนัด อยางเต็มศักยภาพ มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศดาน

ทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีทักษะความรูดานดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช 

เปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอด 

ชีวิต สูการเปนคนไทย ท่ีมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร เปนผูประกอบการ 

เปนเกษตรกรยุคใหม และอ่ืน ๆ สอดคลองกับความตองการของประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของ 

ตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 

1. ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

2. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นาไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

เปนนักคิดเปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร 

3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับชาติหรือนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด ประกอบดวย 

1. จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูท่ีสอดคลองกับทักษะท่ี 

จําเปนในศตวรรษท่ี 21 

2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องการอาน  

(Reading Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร 

(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. รอยละของผูเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 
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แนวทางการดําเนินการกลยุทธ 

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพนําไปสูความเปนเลิศดานวิชาการ ตามความสามารถ   

ความสนใจ มีทักษะท่ีจาเปนในศตวรรษท่ี 21 สรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศมีแนวทาง

ดําเนินการ ดังนี้ 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

1.1 ศึกษาวิเคราะห วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแวว จาก 

หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน 

1.2 สงเสริมสนับสนุน ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียน 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียนคนหา 

ตนเอง นาไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมท่ีจะพัฒนาตอยอดไปสูความเปนเลิศดานทักษะอาชีพท่ีตรงตาม 

ความตองการและความถนัดของผูเรียน 

1.3 ศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณตั้งแตจํานวน 

งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผูเรียนอยางเพียงพอ และเหมาะสมวิธีการจัดสรร วิธีการดาน

ระบบบัญชี การเบิกจาย และการติดตาม ตรวจสอบ เปนตน เพ่ือกระจายอํานาจใหสถานศึกษา มีความเปน

อิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ 

1.4 สงเสริมสนับสนุนให สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดทําแผนงาน โครงการ 

และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผูเรียนตามความถนัด ความสนใจ และความตองการพัฒนา ท้ังดานวิชาการ ดาน

อาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแตระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ

และระดับนานาชาติ 

1.5 กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา พรอมท้ังรายงาน ผลการดําเนินงานตอ 

กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2. สถานศึกษา 

2.1 ดําเนินการวัดแววผูเรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ และความ 

ถนัดโดยจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เชน การจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 

๕ข้ันตอนหรือบันได ๕ ข้ัน (Independent Study : IS) การเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็ม

ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เปนตน

โดยสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานระบบดิจิทัล (Digital 

Learning Platform) 

2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของสถานศึกษาใหมุงเนนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีความเปนเลิศ 

ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน และจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให

เปนคนท่ีสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ 
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2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี 

ความเปนเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

2.4 สงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยน 

กระบวนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยเนนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามความตองการ

และความถนัดของผูเรียน 

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนมีความเปนเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  

และภาษาท่ี 3 เพ่ิมเติมอยางนอย 1 ภาษา 

2.6  ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเรียน โดยมุงเนนการวัดประเมินตาม 

สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดใหมีการวัดประเมินจากสวนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษา  

ปท่ี 6 

2.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ี 

เก่ียวของ 
 

กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

มุงเนนการพัฒนาเริ่มตั้งแตประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย ตั้งแตชวงปฐมวัย ประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา ใหผูเรียนท่ีมีความตองการดูแลเปนพิเศษ ใหมีความพรอมท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม

และสติปญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเอง มีความสามารถในการวางแผน

ชีวิตและการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม สามารถดํารงชีวิตอยางมีคุณคา โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูท่ี

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม พัฒนาระบบการเรียนรู

ตลอดชีวิต ผูเรียนสามารถกากับการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่องแมจะออกจากระบบการศึกษา

แลว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถ

พิเศษของพหุปญญาแตละประเภท เสริมสรางใหผูเรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และ

พัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากร

ทางการศึกษา เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหคนไทยเปนคนดี คนเกง   มีคุณภาพ

พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตองตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพและ

หนาท่ีของตน โดย ครูตองมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง และเปนตนแบบ

ดานคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพ่ือประโยชนในการพัฒนาผูเรียนเปลี่ยน

โฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือผูอํานวยการการ

เรียนรูทาหนาท่ีกระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบ

กิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน และมีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือ

ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
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เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ 

แนวโนมการพัฒนาของประเทศ 

2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถท่ี 

สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสมในแตละ

ชวงวัยและนําไปปฏิบัติได 

3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 

4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา มีทักษะ 

อาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี  

สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 

6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการ 

เรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู ครู มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยาง

ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

ตัวช้ีวัด 

1) รอยละของผูเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญารอย 

ละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)รอยละ 50 ข้ึนไป 

เพ่ิมข้ึน (*) 

2) จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ  

(วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี กีฬา)รอยละของนักเรียนท่ีผานการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงคตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 

3) จํานวนสถานศึกษาท่ีไดรับการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถดานวิทยาศาสตร  

คณิตศาสตร เพ่ิมข้ึน 

4) รอยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดรับการพัฒนา 

และยกระดับความรูภาษาอังกฤษโดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

5) รอยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ตน ท่ีไดรับการเตรียมความพรอม ดานการอาน 

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

6) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสรางสมดุลทุกดานและมีการจัดการศึกษาเพ่ือ 

พัฒนาพหุปญญารายบุคคล 

7) รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปญญารายบุคคลเพ่ิมข้ึน 
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8) รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรู สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในดานตาง ๆเพ่ือ 

การประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมอยางสอดคลอง ตามสภาพความตองการและบริบทของแต

ละพ้ืนท่ี ตลอดจนความทาทายท่ีเปนพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 

แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธ 

1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 

เปนการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางใหเปนหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคลองกับทักษะ 

ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 เอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลอยางเหมาะสมทุกดานท้ังทางดาน

รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาท้ัง 4 ดาน (รางกาย จิตใจอารมณ 

และสติปญญา) สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

2) สงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูอํานวยการการ

เรียนรู ผูใหคําปรึกษา หรือใหขอเสนอแนะการเรียนรู และปรับระบบการวัดประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร 

1.2 สถานศึกษา 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง เนนการพัฒนาผูเรียนเปน 

รายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียน

และบริบทของพ้ืนท่ี 

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียน 

1.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนระดับปฐมวัยเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาเหมาะสมกับ 

วัยในทุกดาน ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมี

ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟง พูด) และทักษะดานดิจิทัลพรอมท่ีจะไดรับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน 

โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

1)   จัดทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการ สรุปและ 

รายงานผลตอตนสังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2)   สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  

และดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมท้ัง

ผูปกครอง ใหมีความรูความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

3)  สนับสนุนใหสถานศึกษามีครูหรือครูผูชวยดานปฐมวัยตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

4)  ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎีและองคความรูใหมๆ   

เก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแกโรงเรียนและผูสนใจ 
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5)  กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา รวมท้ังสรุปและรายงานผล การ 

ดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2.1.2 สถานศึกษา 

1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย จัดสภาพแวดลอมท้ังใน 

และนอกหองเรียนใหเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู 

2) จัดการเรียนรู สรางประสบการณ เนนการเรียนเปนเลน เรียนรูอยางมีความสุข 

3) ปรับปรุงอาคารสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก สนามเด็กเลนใหไดมาตรฐาน 

มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) จัดหาสื่อ อุปกรณ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 

5) อภิบาลเด็กปฐมวัยใหมีสุขภาวะท่ีดี รางกายสมบูรณแข็งแรง ปราศจาก          

โรคภัย ไข เจ็บ 

6) สรางความรูความเขาในแกผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัน เพ่ือการ             

มีสวนรวม 

7) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของ 

1.2  การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับประถมศึกษา 

ผูเรียนระดับประถมศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญามี 

วินัย มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

2.2.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยใน

ทุกดานท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ใหมีคุณลักษณะ 

- เปนไปตามหลักสูตร 

- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

- มีทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทําสอดคลองกับความตองการ 

ของประเทศ 

- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนาไปสูการพัฒนานวัตกรรม 

- มีความรูความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการ 

เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- มีทักษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน    

มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 
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2) สงเสริม สนับสนุนการจัดทําเครื่องมือเพ่ือเตรียมการประเมินความสามารถพ้ืนฐาน 

ระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และดําเนินการประเมิน รวมท้ังประสานการดําเนินงานเพ่ือ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 วิเคราะหผลการประเมิน

เพ่ือเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิต

และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูตาม 

สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 

5) ดําเนินการติดตาม และตรวจสอบใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยางครบถวน 

ถูกตองตามหลักโภชนาการ 

6) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวมรวมท้ัง 

สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2.2.2 สถานศึกษา 

1) จัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

2) วางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะจัดการเรียนรู

อยางสหวิทยาการ Active Learning เชน 

- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม 

- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 

- ความรูและทักษะในดานศิลปะ 

- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ 

3) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดละ 

ความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวท้ังดานศึกษาตอ และดานอาชีพ เปนการวางพ้ืนฐานการเรียนรู การ

วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม และนําไปปฏิบัติได 

4) สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต จัดกิจกรรมการเรียนรู 

เพ่ือมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

5) จัดกิจรรมการเรียนรู และพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional  

Learning : SEL) 

6) เปนข้ันตอนจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผล และ Coding 

7) ดําเนินการใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยางครบถวนถูกตองตามหลักโภชนาการ 

เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบและวินัยการคลัง 
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8) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ี 

เก่ียวของ 

2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ 

สติปญญา มีวินัยมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีทักษะดาน

ภาษาไทยเพ่ือใชในการเรียนรู มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

ไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา นําไปสูการมีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปน

พหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข โดยมีแนวทาง

ดําเนินการ ดังนี้ 

2.1.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

1) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการท่ี 

สมวัยในทุกดานท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีความยืดหยุนทางดานความคิด

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรมใหมีคุณลักษณะ 

- เปนไปตามหลักสูตร 

- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

- มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 เพ่ือใช 

- เปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 

- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 

- มีความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการเรียนรูได 

อยางมีประสิทธิภาพ 

- มีทักษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน มี 

ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 

2)   ประสานการดําเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 วิเคราะหการผลการประเมินเพ่ือเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุก

ระดับชั้น 

3)   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุน และสถานศึกษาจัดกิจกรรม 

พัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ ผูสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐาน

การเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

4)   สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูตาม 

สมรรถนะรายบุคคล และเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมนาอาชีพ 

5)   จัดทําแผนงานโครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผูเรียนท่ีมีความรู และทักษะ 
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ดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมท้ัง

จัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุข

ภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 

6)   กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา 

2.2.3 สถานศึกษา 

1) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning) 

2) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ ๕ ข้ันตอน หรือบันได ๕ ข้ัน (Independent  

Study : IS) 

3) สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและระบบ 

ความคิดในลักษณะสหวิทยการ (STEM Education) เชน 

- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคาถาม 

- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 

- ความรูและทักษะในดานศิลปะ 

- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ 

4) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ         

นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และ

สนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมี

ความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ เม่ือถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาตอหรือการ

ประกอบอาชีพไดตามความถนัด ความตองการ และความสนใจของตนเอง 

5) สงเสริมการเรียนรู และพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional Learning :  

SEL) 

6) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2.4 พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการดูแลเปนพิเศษ 

เปนการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสาหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส ในรูปแบบท่ี

หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล โดยแนวทางการดําเนินการดังนี้ 

1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา 

ระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 

2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา  

รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาสในรูปแบบ

ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล 
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3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริม สนับสนุนการใหบริการ 

ชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) 

4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สนับสนุนทรพัยากร และจัดสรร 

งบประมาณดานการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความตองการจําเปนพิเศษ 

5) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริมใหสถานศึกษานําระบบ 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการ การใหบริการ และการเรียนรู 

6) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริม สนับสนุนอัตรากาลังครูและ 

บุคลกรใหมีความเหมาะสมกับภาระงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กดอยโอกาส 

7) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนา 

ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะ ประสบการณ มีเจตคติท่ีดีตอการจัดการศึกษา

สําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 

8) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พัฒนาระบบการใหบริการเทคโนโลยี  

สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการจําเปน

พิเศษ 

9) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือขาย  

(Education Partnership) ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 

3. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการเรียนรูใหแกผูเรียนทุกระดับ

การจัดการศึกษา 

การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาวิธีการเรียนรูของตนเอง 

ตามความตองการ และความถนัด ของผูเรียนสามารถสรางสังคมฐานความรู (Knowledge - Based Society)

ของตนเอง เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

3.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 

1) จัดหา พัฒนา ขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ หนังสือ 

แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกําหนด 

2) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการเรียนรูผานระบบดิจิทัล ( Digital Learning  

Platform) เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 

3) สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีอุปกรณดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเปนเครื่องมือใน 

การเขาถึงองคความรู และการเรียนรูผานระบบดิจิทัล อยางเหมาะสมตามวัย 

4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหผูเรียน 

เรียนรูดวยตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล 
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3.2 สถานศึกษา 

1) ประยุกตใชขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ หนังสือ 

แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกําหนด 

2) สามารถจัดการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนอง 

ตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 

3) สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนเรียนรูดวย 

ตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล 

4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จะตองดําเนินการเพ่ือใหครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพและหนาท่ีของตน โดยพัฒนาใหเปนครู เปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก 

“ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู” ปรับวิธีสอน ใหเด็กสามารถแสดงความคิดเห็น 

แลกเปลี่ยนเรียนรู และทากิจกรรมในชั้นเรียน ทําหนาท่ีกระตุนสรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัด 

ระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรม และสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน มีบทบาทเปนนักวิจัย 

พัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริม สนับสนุนใหครู ศึกษา 

วิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอยางเปน

ระบบและครบวงจร 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จัดใหมีหลักสูตรและกรอบ 

แนวทางในการพัฒนาครู ท่ีเชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 

3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประสานความรวมมือกับ 

สถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ จัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหตรงตามความตองการและความขาดแคลน 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สนับสนุนใหครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาวางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรท่ีกําหนดท่ีเชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career 

Path) 

5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริมและพัฒนาครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) 

6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริม และพัฒนาครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู ทักษะดานการรูดิจิ ทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital 

Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 สอดคลองกับภารกิจและหนาท่ีของตน 
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7. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริม พัฒนา และยกระดับ 

ความรูภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (Common European 

Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

8. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริมและพัฒนาครูใหสามารถ 

ออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการวัดประเมินผลท่ีเนนทักษะการคิดข้ันสูง (Higher 

Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

9. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริมและพัฒนาครูใหมี 

ความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความแตกตาง (Differentiated Instruction) 

10. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริมและพัฒนาครูใหมี 

ความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดข้ันสูง (Higher 

Order Thinking) 

11. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริมและพัฒนาครู ใหมี 

ความรูความสามารถจัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ 

12. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริมและพัฒนาครูในการ 

จัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพ

และประเภทของความพิการ 

13. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริมสนับสนุนใหครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training 

14. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ปรับปรุงระบบตรวจสอบ  

ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความ

มุงหมาย และหลักการจัดการศึกษาขอกําหนดดานคุณภาพ และแผนการศึกษาแหงชาติ 

15. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริม สนับสนุนการนํา 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ท้ังระบบต้ังแตการจัดทําฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผานระบบดิจิทัล เพ่ือใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาท่ีขาดแคลน เชน การ 

พัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสาหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนท่ีมีความ

แตกตางเปนตน 

3) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา 

ตนเองอยางตอเนื่องผานระบบดิจิทัล 
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4) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

5) พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร  

(Coding) 

 

 

กลยุทธท่ี 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ

เหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

เนนการสรางโอกาสใหเด็กวัยเรียน และผูเรียนทุกคนเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ี 

เปนมาตรฐานเสมอกัน ไมวาผูเรียนจะยาก ดี มี จน จะอยูในพ้ืนท่ีใดของประเทศ อยูในชุมชนเมือง พ้ืนท่ี

หางไกลทุรกันดาร หรือกลุมเปาหมายท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของ

ประเทศ โดยสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน      

สรางกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ในทุกระดับตั้งแตระดับองคกรปกครองทองถ่ินหรือตําบล ระดับ

อําเภอระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และสวนกลาง สรางมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี จัดสรร

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนใหเด็กวัยเรียนทุกคนต้ังแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางเพียงพอ

และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทาง

เศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสม

สอดคลองกับความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และจัดสรร

งบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาตามความจําเปน ตลอดจนนํา

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนสามารถใช 

เปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและ

ประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธิการไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 

1) สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals  

for Sustainable Development) 

2) สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถ่ิน ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับพ้ืนท่ี 

รวมมือในการจัดการศึกษา 

3) สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี 

4) การสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอง

กับสภาพขอเท็จจริง โดยคานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ 

และท่ีตั้งของสถานศึกษา 
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5) งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจาย และงบลงทุนแกสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพ่ือใหสถานศึกษา

บริหารงานจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

6) นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึง

บริการดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7) พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธิการไดรับ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 

ตัวช้ีวัด 

1) อัตราการเขาเรียนของผูเรียนแตละระดับการศึกษาตอประชากรกลุมอายุ 

- ระดับปฐมวัย 

- ระดับประถมศึกษา 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

2) จํานวนผูเรียนท่ีเปนผูพิการ ผูดอยโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือ 

บริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจําเปน 

3) รอยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ ไดรับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทรอยละของ 

นักเรียนท่ีไดรับเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
 

แนวทางการดําเนินการกลยุทธ 

1) สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัด 

การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้ 

1.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

1. สงเสริม สนับสนุนใหมีความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ินภาคเอกชน  

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี ตลอดจนการกากับติดตาม และ

ประเมินผล 

2. จัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล ศึกษาวิเคราะห เพ่ือ 

วางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน 

1.2 สถานศึกษา 

1. รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี หนวยงานท่ีเก่ียวของ และภาคเอกชน วางแผนการจัด 

การศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

2. รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน เอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของระดับ 

พ้ืนท่ี จัดทําแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

3. รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน(อายุ ๐ - ๖ ป) เพ่ือ 
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ในไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษา 

4. รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเขาถึงบริการการ 

เรียนรูไดอยางท่ัวถึงครบถวน 

5. รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสวนบริหารจัดการ 

ทรัพยากรในชุมชนใหสามารถใชรวมกับไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ใหผูเรียนอยาง 

เพียงพอ มีคุณภาพ 

7. รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี สนับสนุนใหผูเรียนท่ีอยูหางไกลไดเดินทางไปเรียน 

อยางปลอดภัยท้ังไปและกลับ 
 

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานตาม

บริบทของพ้ืนท่ี โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาใหมี 

คุณภาพในดานตาง ๆ เชน 1) มาตรฐานดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 2) มาตรฐานดานครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐานดานระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานดานเทคโนโลยี

ดิจิทัล Digital Technology เปนตน การกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาดานตาง ๆ ดังกลาวใหพิจารณาตาม

บริบทของสภาพทางภูมิศาสตร ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เปนสําคัญ 

2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนา 

สถานศึกษา ระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ใหมี

คุณภาพ และตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยเนนสถานศึกษาระดับตําบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนท่ีหางไกล และ

โรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ 

3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริม สนับสนุน สํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุกประเภทอยางเหมาะสม และ 

เพียงพอ 

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

โดยการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือใหเด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

อยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจาเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร

สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย

จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปนใน

การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการ

ดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาอยางเหมาะสม และเพียงพอโดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

 



 
 

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ประจําปงบประมาณ 2564 
67 

1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสม 

ของงบประมาณในการสนับสนุนใหกับผูเรียน และสถานศึกษา อยางเหมาะสม และเพียงพอ สอดคลองกับ

สถานภาพและพ้ืนทีj 

2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา 

จัดทําแผนงบประมาณการศึกษาอยางอิสระ โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของในพ้ืนท่ีประกอบการจัดทํา

แผนงบประมาณกอนเสนอหนวยงานตนสงักัด 

3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประสานความรวมมือกับกองทุน 

ความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณใหเด็กวัยเรียนกลุมขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริม สนับสนุน สํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนงบประมาณ และติดตาม กํากับการใชจายงบประมาณของ

สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใส 

4. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ 

ของผูเรียนโดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

1) สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพและมี 

ความปลอดภัยสูง 

2) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณท่ีใชเปนเครื่องมือใน 

การพัฒนาทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) แกผูเรียน 

3) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนท่ีประยุกตใช 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน 

4) สงเสริม สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) สําหรับผูเรียนทุกระดับตั้งแตระดับ 

ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง

นําไปสูการสรางการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

5) สงเสริม สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล 

(Digital Pedagogy) สําหรับครูอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนา 

คุณภาพผูเรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
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กลยุทธท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

โดยไดนอมนําศาสตรของพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความ 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน” มาเปนหลักในการจัดทายุทธศาสตรชาติควบคูกับการนาเปาหมายของการ 

พัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง 17 เปาหมาย มาเปนกรอบแนวคิดท่ีจะผลักดันดําเนินการเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการ 

พัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความ

รวมมือ ระหวางกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศนเพ่ือใหประเทศไทย “เปน

ประเทศพัฒนาแลวมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีสุดในอาเซียนภายในป พ.ศ. 2580” ดังนั้น นโยบาย 

ดานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศนดังกลาว จึงไดนอมนําศาสตรพระราชา หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง 17 เปาหมาย มาเปนหลักในการปรับปรุงหลักสูตร

การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว บน

พ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยให

ความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง 3 ดาน ไมใหมากหรือนอยจนเกินไป อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไป

อยางแทจริง 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 

1) สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภค  

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2) สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทําระบบสารสนเทศการเก็บขอมูล ดานความรู เรื่อง 

ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกตใชในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 

3) สถานศึกษามีการจัดทํานโยบายจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4) สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ การผลิตและ 

บริโภคสูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา 

5) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุง 

และพัฒนาเปนหนวยงานตนแบบสํานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือใหมีบริบทท่ีเปนแบบอยางเอ้ือหรือ

สนับสนนุการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 

6) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีนโยบายสงเสริมความรูและสราง 

จิตสานึกและจัดการเรียนรูการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

7) มีสถานศึกษาตนแบบนาขยะมาใชประโยชนเพ่ือลดปริมาณขยะ 

8) มีสถานศึกษานวัตกรรมตนแบบในการนา 3RS มาประยุกตใชในการผลิตและบริโภคท่ีเปน 

มิตรกับสิ่งแวดลอม 

9) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีนโยบายการจัดซ้ือจัดจางท่ี 

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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ตัวช้ีวัด 

1) สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ท่ีถูกตองและสรางจิตสํานึกดานการ 

ผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนาไปปฏิบัติใชท่ีบานและชุมชน เชน การสงเสริมอาชีพท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ 

2) สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและ 

มีสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคารบอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 

3) สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะมาใช 

ประโยชนรวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของ 

4) นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรยีนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู 

ดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนแหลงเรียนรูและตัวอยางรูปแบบ

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5) นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซต ในการ 

ดําเนินกิจกรรมประจําวันในสถานศึกษาและท่ีบาน และขอมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE 

และ Paper less 

6) ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทางานวิจัยดานการ 

สรางสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 

7) ครู และนักเรียนสามารถนําสื่อนวัตกรรมท่ีผานกระบวนการคิดมาประยุกตใชในโรงเรียนการ 

จัดการเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชนไดตามแนวทาง Thailand 4.0 

8) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสถานศึกษามีการปรับปรุงและ 

พัฒนาบุคลากร และสถานท่ีใหเปนสํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 

แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธ 

1) สงเสริม สนับสนุนการจัดทา Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดําเนินการ 

ใหองคความรูและสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสือ่นวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia 

3) สงเสริม สนับสนุนการประกวดโรงเรียนคารบอนต่ําและชุมชนคารบอนต่ําและพัฒนา 

วิทยากรใหความรูเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) สูสังคมคารบอนต่ํา 

4) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิเคราะหแผนการจัดการเรียนและจัดทําหนวยการเรียนรูในเรื่อง 

การผลิตและบริโภคท่ีเปนกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแตระดับปฐมวัย จนถึงระดับ

มัธยมศึกษา และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการเก็บขอมูลการลดกาซท่ีมีผลตอปรากฏการณภาวะเรือน

กระจก เชน คารบอนไดออกไซด ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปลอยคารบอนไดออกไซดในการ

ดําเนินชีวิตประจาวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสูชุมชน 
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5) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เปนท่ีปรึกษาในการดําเนินการตาม 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนคารบอนตํ่าสูชุมชนคารบอนต่ํา และพัฒนาตอยอดและขยายผลศูนยการเรียนรูลดใช

พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

6) พัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการใหความรูและแนวทางการจัดการเรียนรู กิจกรรม เรื่องการ 

ผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

7) สงเสริม สนับสนุนการดําเนินการตาม Road map และแผนปฏบิัติการ เพ่ือดําเนินการตอ 

ยอดขยายความรูและสรางเครือขายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตอหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

8) สนับสนนุ สงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงคใหมีการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

และสถานศึกษาดานการบริหารจัดการสํานักงานสีเขียวและสถานศึกษาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green 

office) 

9) สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานํารองขยายผล สงสถานศึกษาตนแบบดาน 

การพัฒนา ดานการผลิต และบริโภค ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท้ังระบบ เชน การเลือกซ้ือผลิตภัณฑเบอร 5 

และผลิตภัณฑท่ีมีฉลากและสัญลักษณเบอร 5 เพ่ือลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะใน

สํานักงานและสถานศึกษา 

10) สงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู 

เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

11) ขยายผลผานระบบ DLTV สงเสริมความรูเรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ตอความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอมท่ีดีและการเลือก

ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและฉลากท่ีแสดงสัญลักษณท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

12) สงเสริม สนับสนุน การพัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการ BBL/PLC และ Decision – 

Making การนําขยะมาใชประโยชนในรปูแบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดประมาณขยะ การบําบัดนาเสีย ลด

การใชเผาและลดใชสารเคมี สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

13) ขยายผลจากโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอมดี 

Green city ดานพลังงาน การจัดการขยะและน้ําเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

14) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน โรงเรียนไดศึกษา เรียนรูจากแหลงเรียนรูโรงงาน 

อุตสาหกรรม การผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนวยงานสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมเพ่ือนําความรูมาประยุกตใชและจัดทําโครงงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

15) สงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรูอาชีพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา จัดคาย 

เยาวชนวัยซนลดคารบอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนตนแบบท่ีนําความรูจากโรงเรียนตอยอดสูชุมชนนิเวศ ปลอด

ขยะ ปลอดสารพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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16) สงเสริม สนับสนุน การจัดทําระบบนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบ 

ออนไลนและนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกขอมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนําเสนอผลงานและ

มอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธและจัดพิมพ เว็บไซต ผลงานเพ่ือเผยแพรและเปนตนแบบ สรุปผลรายงาน 

 

กลยุทธท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

กระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา หรือกลุมโรงเรียนใหมีความเปนอิสระในการ 

บริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมท้ังดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงาน

บุคคลและดานการบริหารงานท่ัวไป และปรับบทบาทภารกิจของหนวยงานท้ังระดับสํานักงานท้ังสวนกลาง 

และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสรางของหนวยงานทุกระดับตั้งแตสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ใหมีความทันสมัย พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา หนวยงานสํานักงานเปน

หนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ นําเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เชน Cloud Technology Big Data Technology

และ Communication Technology เปนตน มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานท้ังระบบ ใหมี

ความโปรงใส ตรวจสอบได พรอมท้ังปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถและเปดโอกาสใหทุกภาค

สวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

เปาประสงค ประกอบดวย 

1) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 

ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป 

2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ปรับเปลี่ยนใหเปนหนวยงานใหมี 

ความทันสมัย พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ี

สนับสนุนสงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด มีความ 

โปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดมี 

กระบวนการและการวิธีงบประมาณดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดย

การจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน 

5) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด มีการนํา 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการ

จัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 
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ตัวช้ีวัด 

1) จํานวนกระบวนงานท่ีไดรับการปรับเปลี่ยนใหเปนดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

2) โครงการของ สพฐ. ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมายยุทธศาสตรชาติเพ่ิมข้ึน 

3) รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีคาคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความ 

โปรงใสของหนวยงาน (ITA) ไมนอยกวารอยละ 85 

4) รอยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมท่ียึดม่ันความซ่ือสัตยสุจริต 

5) รอยละของสถานศึกษานํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความคลองตัว 

ในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธ 

1. ใหสถานศึกษา หรือ กลุมโรงเรียน มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา เปนการ 

กระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุมโรงเรียนมีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 

ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป 

โดยดําเนินการเปนรายสถานศึกษาหรือโรงเรียน อาจดําเนินการเปนรายดานหรือทุกดานได โดยมีแนวทางการ

ดาเนินการ ดังนี้ 

1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ศึกษา วิเคราะหหลักเกณฑ  

รูปแบบ หนาท่ี อํานาจ และโครงสรางการกํากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุมโรงเรียน 

2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ศึกษา วิเคราะห หนาท่ีและ 

อํานาจ องคประกอบ จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและ

กรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุมโรงเรียน โดยใหคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล

และความเปนอิสระของสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา ใหมีความหลากหลายและความแตกตางของ

สถานศึกษารวมถึงความตองการและขอจํากัดของแตละพ้ืนท่ี 

3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริม สนับสนุนให 

สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาจัดหาเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนงานดานธุรการ ดานการเงิน การ

บัญชีและพัสดุ และดานบริหารงานบุคคล เพ่ือมิใหงานดังกลาวเปนภาระท่ีเกินสมควรแกครู ผูปฏิบัติหนาท่ีการ

จัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 

4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ศึกษาวิเคราะห ปรับปรุง 

กฎหมาย ระเบียบ ขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุมโรงเรียนมีความเปน

อิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

5) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริม สนับสนุน ให 

สถานศึกษา หรือกลุมโรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา

หรือกลุมโรงเรียนใหมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
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6) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีระบบการ 

บริหารจัดการท่ีหลากหลาย เชน การบริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เปนตน 

7) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริม สนับสนุน และ 

พัฒนายกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เปนศูนยกลางในการพัฒนาทักษะ

อาชีพ และทักษะชีวิต 

8) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริม สนับสนุน ให 

สถานศึกษา หรือกลุมโรงเรียน นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการ

ตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 

9) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริม สนับสนุน ให 

สถานศึกษา หรือกลุมโรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหมีการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการ

ระบบบริหารจัดการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

10) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สงเสริม สนับสนุน ให 

สถานศึกษา หรือกลุมโรงเรียนจัดอบรม พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรูความ

เชี่ยวชาญ ประสบการณท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาท่ี 

11) สถานศึกษา หรือกลุมโรงเรียนไดรับการกระจายอํานาจใหอยางเปนอิสระในการ 

บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณดานการบริหารงาน

บุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป โดยดําเนินการเปนรายสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา อาจดําเนินการ

เปนรายดานหรือทุกดานได 

12) สถานศึกษา หรือกลุมโรงเรียน มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือทํา 

หนาท่ีสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

2. พัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนหนวยงานมีความทันสมัยอยางมีประสิทธิภาพ  

เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนหนวยงานท่ีทันสมัย พรอมท่ี

จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา มีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิ

ชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง และพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปน 

หนวยงานท่ีทันสมัย มีหนาท่ี สนับสนุน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใชระบบการบริหารจัดการท่ี 

มุงเนนคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
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3) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานํานวตักรรม และเทคโนโลยี 

ดิจิทัล(Digital Technology) มาใชในการบริหารงาน 

4) สงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน (Area-based 

Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs” 

5) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนท่ี 

6) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย กลุม 

โรงเรียน 

7) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ี 

ตอบสนองความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 

8) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความ 

เขาใจและมีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 

9) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ 

การศึกษา 

3. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทางานท่ีเปนดิจิทัล 

เขามาประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด เปนการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยีการวิเคราะห

ขอมูลขนาดใหญ (Big Data Technology) เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูล

สถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน มาวิเคราะหเพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู

เพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวาง

แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ นํา Cloud Technology มาใหบริการแกหนวยงานทุกระดับท้ัง

ระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสํานักงาน

เชน ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เปนตน เพ่ือเจาหนาท่ีสามารถใช

ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันท้ังองคกร โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

1) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัด นํา Cloud Technology มาใหบริการ 

หนวยงานในสังกัดทุกระดับท้ังในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ท้ังในระดับ 

IaaS Paas และ SaaS 

2) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัด นํา Big Data Technology มาใชใน 

การเชื่อมโยงขอมูลของนักเรียนในฐานขอมูลตาง ๆ เพ่ือนามาวิเคราะห คุณภาพของผูเรียนในมิติตาง ๆ 

3) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัด พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา 

สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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4) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัด มีการใชและพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล 

(Digital Platform) ดานการเรียนรูของผูเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการ

พัฒนาครู เพ่ือใหสอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปน

รายบุคคลต้ังแตระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ นําไปสู

การพัฒนาฐานขอมูลประชากรดานการศึกษาของประเทศ 

 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพะเยา เขต 1 
“เด็กพะเยา 1 เปนเพชรน้ําหนึ่ง” 

 

โดยไดหลอมรวมกรอบแนวคิด ผลจากการศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจัย ท้ังภายในและภายนอก
สภาพบริบทของสถานศึกษาในสังกัด มาเปนกรอบแนวคิดสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามปณิธานท่ีวา  “สพป.วิถีใหม วิถีคุณภาพ เด็กพะเยา 1 เปนเพชรน้ําหนึ่ง” โดยมุงหวังให
นักเรียนเปนคนดี คนเกงและมีความสุข ตามเจตนารมณของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551ใหมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร            
มีคุณลักษณะสุจริต โดยเนน มีวินัย ซ่ือสัตย อดออม โอบออมอารี มีความรับผิดชอบ พอเพียง จิตสาธารณะ 
สํานึกรักสิ่งแวดลอม รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน และเปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดีมีหลักคิดท่ี
ถูกตอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีสรรถนะตามหลักสูตรทักษะในศตวรรษ 21 (3R 8C) และพหุปญญา      
มีสุขภาวะท่ีดีมีพัฒนาการตามวัย มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  รักถ่ินฐานบานเกิด มีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต มีนิสัย
รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยและพลเมืองโลกท่ีมีทักษะการคิด    
ข้ันสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง และมี     
กลยุทธขับเคลื่อนงานตามนโยบายท่ี  มุงพัฒนาองคกรใหพรอมบริการ พัฒนาวิชาการเพ่ือการเรียนรู พัฒนาครู
และบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ และพัฒนาคุณภาพสูมาตรฐานสากล โดยไดกําหนดทิศทางการ
พัฒนาดังนี้ 
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โดยมุงหวังใหนักเรียนเปนคนดี คนเกงและมีความสุข ตามเจตนารมณของ หลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   มุงสูการปฏิบัติภายใตแนวคิด “สพป.วิถีใหม วิถีคุณภาพ          
เด็กพะเยา 1 เปนเพชรน้ําหนึ่ง” 
 

1) ดี (มีคุณธรรม จริยธรรม) เนนคุณธรรมหลัก ประกอบดวย 1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม 
หลักสูตร  2) มีคุณลักษณะสุจริต ประกอบดวย มีวินัย มีความซ่ือสัตย  มีความรับผิดชอบ มีความพอเพียง      
มีจิตสาธารณะ 3) มีสํานึกรักสิ่งแวดลอม 

2) เกง (สมรรถนะ) ประกอบดวย 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  2) มีสรรถนะตามหลักสูตร        
3) ทักษะในศตวรรษ 21 (3R 8C)  4) พหุปญญา 

3) มีสุข : กาย – ใจ ประกอบดวย 1)  มีสุขภาวะท่ีดี  2) มีพัฒนาการตามวัย 3) มีคุณภาพชีวิตท่ีดี         
4) มีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 5) รักถ่ินฐานบานเกิด 

 

กลยุทธขับเคลื่อนงานตามนโยบาย    

๑) มุงพัฒนาองคกรใหพรอมบริการ  

๒) พัฒนาวิชาการเพ่ือการเรียนรู  

๓) พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ  

๔) พัฒนาคุณภาพสูมาตรฐานสากล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHAYAO 1 Model 
สพป วิถีใหมวถิีคุณภาพ 

“เด็กพะเยา 1 เปนเพชรน้ําหนึ่ง” 
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งานนโยบายและจุดเนน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1   
ประจําป 2564 -2565 
 

 

โดยใชกระบวนการ CIPPA MODEL

1)  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 11) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

2)  การศึกษาท่ีสําเร็จตามหลักสูตร 12) การจัดการเรียนรู Active Learning 

3)  งานกิจการลูกเสือ 13) การจัดการเรียนการสอนโดยใช DLTV/DLIT 
4) งานกีฬา 14) วิทยาการคํานวณ Coding 

5) โรงเรียนคุณภาพชุมชน 15) การศึกษาพิเศษ /โรงเรียนเรียนรวม 
6) โรงเรียนนาอยู นาดู นาเรียน 16) การศึกษาปฐมวัย 

7) การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 17) การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย 
8) การยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 18) โครงการสงเสริมการอาน 

9) การอานออกเขียนได 19) โรงเรียนคุณธรรม 
10) คิดเลขเร็ว  คิดเลขเปน 20) งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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สวนท่ี 3 
แผนงานโครงการ และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2564 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 

  ในปงบประมาณประจําป 2564 สํานักงานคณะกรรมการกาศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดแจงกรอบจัดสรร

งบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด

ตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

จํานวน 5,000,000.- บาท 

คร้ังที่ 1 ที่ ศธ 04002/ว.4632 ลว.30 ต.ค. 2563 จํานวน 2,000,000 บาท 

คร้ังที่ 2 ที่ ศธ 04002/ว.397 ลว.30 ม.ค. 2563 35702/02939 จํานวน 2,000,000 บาท 

คร้ังที่ 3 ที่ ศธ 04002/ว.1355 ลว.27 มี.ค. 2563 จํานวน 1,500,000 บาท 

 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดวางแผนการใชจายงบประมาณ ไว 2 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1  งบบริหารจัดการสํานักงานฯ (คาใชจายประจํา)         จํานวน  3,000,000-.    บาท 

 สวนที่ 2  โครงการตามยุทธศาสตร/นโยบายเรงดวน(โครงการกลุม/หนวย)        จํานวน  2,000,000.-   บาท 

     รวมทั้งสิ้น           จํานวน 5,000,000.- บาท 

 ทั้งนี้ ไดวางแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และจุดเนน ของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 หนวยงานตนสังกัด และกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
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แผนการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2564 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

งบบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (งบดําเนินงาน ) ระยะท่ี 1 

สวนท่ี 1 งบบริหารสํานักงาน (งบประจํา) 

ท่ี รายการ  งบประมาณ   หมายเหตุ  

1 งบประจาํ     

1.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ(คาใชจายพ้ืนฐาน)     

1  คาใชจายไปราชการ(คาเบี้ยเลี้ยง,คาพาหนะ,คาที่พัก)               360,000    

2 คาใชจายในการประชุมราชการ (คาลวงเวลา,คาอาหาร)               400,000    

3 คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง               200,000    

4 คาซอมแซมครุภัณฑอ่ืน ๆ                60,000    

5 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น               200,000    

6 คาจางถายเอกสาร                90,000    

7 คาน้ําดื่มใหบริการผูมาติดตอในสํานักงานฯ (เดือนละ5,000บาท)                60,000    

8 คาจางเหมาบริการ (จัดทําปาย,พานพุม,จางเบ็ดเตล็ด)               300,000    

9 คาวัสดุสาํนักงาน               179,000    

10 คาจางเหมาบริการ ลูกจางชั่วคราว สํานักงานเขตฯ 4 อัตรา               351,000    

  รวมคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชจายพ้ืนฐาน)            2,200,000    

1.2 คาสาธารณูปโภค     

1 คาไฟฟา               600,000    

2 คาน้ําประปา                70,000    

3 คาโทรศัพท                42,000    

4 คาไปรษณยีโทรเลข                88,000    

  รวมคาสาธารณูปโภค               800,000    

  รวมงบประจํา            3,000,000    

2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา     

1 คาใชจายในการดําเนนิงานตามโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบตัิการ

ประจําป ระยะที่ 1 

           2,000,000    

  -การขับเคลื่อนงานตามนโยบาย สพฐ. สูการปฏิบัติระดับเขตพืน้ที่

การศึกษา ประจาํป พ.ศ.2564-2565 

    

  รวมงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา            2,000,000    

  รวมงบประมาณทั้งสิ้น            5,000,000    
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สรุปบัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2564 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ระยะท่ี 1 

สวนท่ี 2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ที่ รายการ  งบประมาณ   ผูรับผิดชอบ  

คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ

ประจําป 2564 ระยะที่ 1 

2,000,000   

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อการปฏิบัติงาน  16,880   กลุมพัฒนาฯ  

2 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดทําแผนฯ 

 18,945   กลุมนโยบายและแผน  

3 โครงการสรางพืน้ฐานดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  70,000   กลุมสงเสริมการศึกษา

ทางไกลฯ  

4 โครงการเติมรักษสํานักงานดวยกิจกรรม 5 ส. + 1 PLUS E  30,000   กลุมอํานวยการ  

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศ (ก.ต.ป.น.) 

 100,000   กลุมนิเทศ ฯ  

6 โครงการสงเสริมและพฒันาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของโรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

221,500  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ

จัดการศึกษา  

7 โครงการการนิเทศการศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใน สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 45,000   กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ

จัดการศึกษา  

8 โครงการแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

 25,000   หนวยตรวจสอบภายใน  

9 กลุมโรงเรียน ๆละ 30,000 บาท รวม 6 กลุม  180,000    

10 สงเสริมและสนับสนนุการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. วิถีใหม วิถี

คุณภาพ สูการปฏิบัติ ระดบัเขตพื้นที ่

 150,000   กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ

จัดการศึกษา  

  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10 โครงการ        857,325    
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(ตอ) 

  รายการ  งบประมาณ  หมายเหตุ 

11 โครงการประชุมผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 300,000   กลุมอํานวยการ 

12 โครงการเสริมสรางศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา 

เขต 1 ประจําป 2564 

 133,000   กลุมอํานวยการ 

13) โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานจิตวิทยา

โรงเรียนประจาํเขตพื้นที่การศึกษาและงานจิตวิทยาโรงเรียน

ประจําสถานศึกษา  

 40,500   กลุมสงเสรมิการจดั

การศึกษา 

14) โครงการสนบัสนนุการดาํเนินงานจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขต

พื้นที่การศึกษา 

 10,800   กลุมสงเสรมิการจดั

การศึกษา 

15) โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

 70,500   กลุมสงเสรมิการจดั

การศึกษา 

16 โครงการอบรมนักเรียนแกนนําสภานักเรียน ประจําป 2564  23,760   กลุมสงเสรมิการจดั

การศึกษา 

17) โครงการ “ลูกเสือรวมใจ เทิดไทองคราชัน” เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประมุขของคณะลูกเสือแหงชาต ิ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 

 20,000   กลุมสงเสรมิการจดั

การศึกษา 

18)  โครงการ “วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาต”ิ 1 

กรกฎาคม 2564 

 20,000   กลุมสงเสรมิการจดั

การศึกษา 

19) โครงการรักษภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหงชาตปิระจาํป 

2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 44,000   กลุมนิเทศตดิตาม

และประเมินฯ 

20) โครงการสงเสริมนิสยัรักการอานและการสงเสริมพัฒนาหองสมดุ

มีชีวิตในสถานศึกษา 

 40,000   กลุมนิเทศตดิตาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

21) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ  171,000   กลุมนิเทศตดิตาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

22) โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียนโดยใชพื้นที่เปนฐาน 

 100,000   กลุมนิเทศตดิตาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

23) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูทั้งระบบสูการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผูเรียนใหสอดคลองกับ

ศตวรรษที่  21 

 150,000   กลุมนิเทศตดิตาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
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  รายการ  งบประมาณ  หมายเหตุ 

24 โครงการสงเสริมปรับปรุงพัฒนากรอบหลักสูตร ระดับทองถ่ิน 

เพื่อใหสอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษ ที่ 21 

 75,000   กลุมนิเทศตดิตาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

25) การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ “Coding”  50,000   กลุมนิเทศตดิตาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

26) พัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา  20,000   กลุมนิเทศตดิตาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

27 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา  35,000   กลุมนิเทศตดิตาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

28) โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูทักษะอาชพีเพื่อการดํารงชีวติ

และมีงานทาํแหงศตวรรษที ่21 

 100,000   กลุมนิเทศตดิตาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

29) พัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม   20,000   กลุมนิเทศตดิตาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

30) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยใหนักเรียนอานออก

เขียนได ลายมือสวย 

 33,000  กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจดั

การศึกษา 

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน (19 โครงการ) 1,456,560  
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สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณโครงการจําแนกตามยุทธศาสตร กลยุทธ 
 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ไดดําเนินการ 

ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 6 ยุทธศาสตร และมีโครงการท่ีสอดคลอง

ตามยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจําแนกตามรายยุทธศาสตร ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1   การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

จํานวน..................4........................โครงการ งบประมาณ......... 80,640.-....................บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 2   การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

จํานวน..................2........................โครงการ งบประมาณ........ 64,000.-.................บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

จํานวน.................13.........................โครงการ งบประมาณ........ 1,169,800.-.............บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 4   การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

จํานวน..................4........................โครงการ งบประมาณ........... 305,500.-..................บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 5   การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

จํานวน.................1........................โครงการ งบประมาณ................30,000.....................บาท 

จําแนกไดตามตาราง  ดังตอไปนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 6   การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

จํานวน.................6.....................โครงการ งบประมาณ............. 663,945.-.....................บาท 

จําแนกไดตามตาราง  ดังตอไปนี้ 

 

สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1   การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อการปฏิบัติงาน  16,880   กลุมพัฒนาฯ  

2 โครงการอบรมนักเรียนแกนนําสภานักเรียน  

ประจําป 2564 

 23,760  กลุมสงเสริม 

การจัดการศึกษา 

3 โครงการ “ลูกเสือรวมใจ เทิดไทองคราชัน” เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประมุขของคณะลูกเสือแหงชาต ิ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 

 20,000  กลุมสงเสริม 

การจัดการศึกษา 

4  โครงการ “วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาต”ิ  

1 กรกฎาคม 2564 

20,000 กลุมสงเสริม 

การจัดการศึกษา 

รวม (4) 80,640  
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 

1 โครงการรักษภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ

ประจาํป 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 44,000  กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม   20,000  กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

รวม (2) 64,000  
 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 

1 โครงการสงเสริมและพฒันาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของโรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

221,500  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจดัการศึกษา  

2 โครงการการนิเทศการศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 45,000   กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจดัการศึกษา  

3 โครงการเสริมสรางศักยภาพขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําป 2564 

 133,000  กลุมอํานวยการ 

4 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานจิตวิทยา

โรงเรียนประจาํเขตพื้นที่การศึกษาและงานจิตวิทยาโรงเรียน

ประจําสถานศึกษา  

 40,500  กลุมสงเสริม 

การจัดการศึกษา 

5 โครงการสนบัสนนุการดาํเนินงานจิตวิทยาโรงเรียนประจํา 

เขตพื้นที่การศึกษา 

 10,800  กลุมสงเสริม 

การจัดการศึกษา 

6 โครงการสงเสริมนิสยัรักการอานและการสงเสริมพัฒนา

หองสมุดมีชีวิตในสถานศึกษา 

 40,000  กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

7 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ  171,000  กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

8 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียนโดยใชพื้นที่เปนฐาน 

 100,000  กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

9 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูทั้งระบบสูการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผูเรียนใหสอดคลอง

กับศตวรรษที่  21 

 150,000  กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

10 โครงการสงเสริมปรับปรุงพัฒนากรอบหลักสูตร ระดับทองถ่ิน 

เพื่อใหสอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษ ที่ 21 

 75,000  กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 

11 การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ “Coding”  50,000  กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

12 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูทักษะอาชพีเพื่อการ

ดํารงชีวิตและมีงานทาํแหงศตวรรษที่ 21 

 100,000  กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

13 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยใหนักเรียนอาน

ออกเขียนได ลายมือสวย 

 33,000  กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

รวม (13) 1,169,800  
 

ยุทธศาสตรท่ี 4   การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 

1 กลุมโรงเรียน ๆละ 30,000 บาท รวม 6 กลุม  180,000    

2 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานระบบการ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

 70,500  กลุมสงเสริม 

การจัดการศึกษา 

3 พัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา  20,000  กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

4 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพ

สถานศึกษา 

 35,000  กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

รวม (4) 305,500  
 

นโยบายท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 

1 โครงการเติมรักษสํานักงานดวยกิจกรรม 5 ส. + 1 PLUS E  30,000   กลุมอํานวยการ  

รวม (1) 30,000  

 

นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 

1 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดทําแผนฯ 

 18,945   กลุมนโยบายและแผน  

2 โครงการสรางพืน้ฐานดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร 

 70,000   กลุมสงเสริมการศึกษา

ทางไกลฯ  

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศ (ก.ต.ป.น.) 

 100,000   กลุมนิเทศ ฯ  
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ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 

4 โครงการแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 

 25,000   หนวยตรวจสอบภายใน  

5 สงเสริมและสนับสนนุการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. วิถีใหม   

วิถีคุณภาพ สูการปฏิบัติ ระดับเขตพื้นที ่

 150,000   กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจดัการศึกษา  

6 โครงการประชุมผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา

ในสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  

เขต1  

 300,000   กลุมอํานวยการ 

รวม (6) 663,945  

 

บัญชีโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดพะเยา  

ประจาํปงบประมาณ 2564 

งบพัฒนาจังหวัดพะเยา 

  รายการ  งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ 

ในอนุภาคลุมน้าํโขง Greater Mekong Sub-region : GMS 

              

149,600  

  

  (กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร)     

        

 งบประมาณ (1 โครงการ)               

149,600  
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รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2564 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ระยะท่ี 1 จํานวน 30 โครงการ 

วงเงินงบประมาณ 2,313,885 บาท 
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บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ระยะท่ี 2 

  รายการ  งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการสงเสริมทักษะดานกีฬา เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

นักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําป 2564 

               

85,000  

กลุมสงเสรมิการจดั

การศึกษา 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1(สพฐ) 

               

27,000  

กลุมสงเสรมิการจดั

การศึกษา 

3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาํป

การศึกษา 2564 

              

540,000  

กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผลฯ 

4 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ประจาํป 2564 

               

55,000  

กลุมพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษาฯ 

5 โครงการพัฒนาขาราชการ บุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง 

สังกัด สพป.พะเยา เขต 1 

              

200,600  

กลุมพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษาฯ 

6 โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ในสังกัด สพป.พะเยา 

เขต 1 

  กลุมนโยบายและ

แผน 

7 โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 
              

150,000  

กลุมสงเสรมิ

การศึกษาทางไกลฯ 

  รวมงบประมาณท้ังส้ิน (7 โครงการ)            

1,057,600  
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 สวนที่ 4 

การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1      

เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือสงมอบผลผลิตการใหบริการการศึกษาท่ีเชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบาย

รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาพะเยา เขต 1 จึงไดกําหนดปจจัยความสําเร็จและกระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติดังนี้ 

การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 กําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ จุดเนน ของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ดังนี้ 

1. งบบริหารจัดการสํานักงาน ฯ (คาใชจายประจํา) จํานวน 3,000,000 บาท  

เพ่ือใชบริหารจัดการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร (โครงการกลุม/หนวย)จํานวน 2,000,000 บาท 

เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือการขับเคลื่อนและดําเนินการโครงการ        

ตามยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และกลยุทธของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 

ปจจัยความสําเร็จ 

1. ผูบริหารการศึกษาทุกระดับใหความสําคัญในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของ

งานและการทํางานแบบมีสวนรวมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การ

ปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

2. หนวยงานท่ีเก่ียวของสงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงาน

อยางเปนระบบ 

3. เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน 

4. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
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กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ 

1. สื่อสารทิศทางองคกรท้ังวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนาและเปาหมายการ 

ใหบริการ หนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางท่ัวถึง 

2. จัดโครงสราง กระบวนการทํางานและมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน ท้ังเจาภาพหลัก  

เจาภาพรองและผูสนับสนุน พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน 

3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบันและเปาหมายตามนโยบาย เพ่ือกําหนดกลยุทธและจัดทํา 

แผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค 

4. ดําเนินงาน โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนด 

5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือใหการกําหนดกลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

โดยติดตามความกาวหนาประจําป การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 

6. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป     

สูสาธารณชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

ปฏิทินการจัดทํา แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และการนําแผนสูการปฏิบัติ 
 
 

ท่ี กิจกรรม วัน เดือน ป ผูรับผิดชอบ 

1 สพฐ แจงให สพท จดัทําโครงการขอตั้งงบประมาณ  

ป 2564 

ส.ค.63 กนผ. 

2 กลุมนโยบายและแผน วางแผนจัดทําปฏิทินงานจัดทํา

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต1 ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2564 

ส.ค.63 กนผ. 

3 ประชุมการจัดตั้งคําของงบประมาณ ปงบประมาณ 

2564 ครั้งท่ี 1/2563 

 ผอ.กลุมทุกกลุม/ 

หนวย 

4 ประชุมการจัดตั้งคําของงบประมาณ ปงบประมาณ 

2564 ครั้งท่ี 2/2564 

 ผอ.กลุมทุกกลุม/ 

หนวย 

5 สงคําของบประมาณประจําป 2564   

6 แจงใหกลุม/หนวย รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563  

 กนผ. งานติดตาม 

7 การประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการ สพป.พะเยา เขต 1 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 1/2563 

- การพิจารณากําหนดกรอบวงเงินงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

 ก.พ.64 ผอ./รอง.สพป.พย 

เขต1/ผอ.กลุม 

หนวยและคณะ 
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ท่ี กิจกรรม วัน เดือน ป ผูรับผิดชอบ 

8 การประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ประจําป 2564 

ครั้งท่ี 2/2564  

1 ก.พ.64 ผอ./รอง.สพป.พย 

เขต1/ผอ.กลุม 

หนวยและคณะ 

9 จัดทํารูปเลม (ราง) แผนปฏิบัติการ สพป.พะเยา เขต 1  

ประจาํปงบประมาณ 2564 

มี.ค.64 กนผ. 

10 นําเสนอ (ราง) แผนฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ จาก กศจ  กนผ. 

11 จัดทํารปูเลม และเผยแพรประชาสัมพันธ เม.ย.64 กนผ. 

12 กลุม/หนวย เตรียมรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการ ประจําป ตามระยะท่ี สพฐ กําหนด 

(KRS/ARS) 

รอบ 

3/6/9/12 

เดือน  

ทุกกลุม/หนวย 

13 ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนและสรุปรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2564 

30 ก.ย.64 ทุกกลุม/หนวย 

 

หมายเหตุ ปฏิทินนี้ สามารถปรับไดตามความเหมาะสม 

 

ปฏิทินการบริหารแผนปฏบัิติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 สูการปฏิบัติ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัต ิ

15 มกราคม 2564 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 3 เดือน  (ต.ค.63-ธ.ค.63) 

15 เมษายน 2564 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน  (ต.ค.63-มี.ค.64) 

15 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน  (ต.ค.63-มิ.ย.64) 

15 ตุลาคม 2564 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (ต.ค.63-ก.ย.64) 
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ผลการวัดและประเมินความสามารถของผูเรียน 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562      

ของ สพป.พะเยา เขต 1 เปรียบเทียบกับ ระดับสังกัด  
 

 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562      

ของ สพป.พะเยา เขต 1 เปรียบเทียบกับ ระดบัประเทศ 
 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562      

ของ สพป.พะเยา เขต 1 ระหวางปการศึกษา 2562 กับ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 

สพป.พะเยา เขต 1 52.84 37.44 38.03 36.60 4123 

สังกัด 47.95 31.60 34.30 30.86 36.18 

สูง/ต่ํา 4.89 5.84 3.73 5.74 5.05 

สรุปผล สูงกวา สูงกวา สูงกวา สูงกวา สูงกวา 

ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 

สพป.พะเยา เขต 1 52.84 37.44 38.03 36.60 4123 

ประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 37.99 

สูง/ต่ํา 3.77 4.54 2.48 2.18 3.24 

สรุปผล สูงกวา สูงกวา สูงกวา สูงกวา สูงกวา 

ปการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 

2562 52.84 37.44 38.03 36.60 4123 

2561 59.32 43.38 41.49 43.02 46.80 

สูง/ต่ํา -6.48 -5.94 -3.46 -6.42 -5.57 

สรุปผล ต่ํากวา ต่ํากวา ต่ํากวา ต่ํากวา ต่ํากวา 
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4. ผลเปรียบเทียบ O – NET ช้ันประถมศึกษาปม่ี 6 ของ สพป.พะเยา เขต 1 ยอนหลัง 3 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562      

ของ สพป.พะเยา เขต 1 เปรียบเทียบกับ ระดับสังกัด  

 

6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562      

ของ สพป.พะเยา เขต 1 เปรียบเทียบกับ ระดบัประเทศ  

 

 

 

ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 

สพป.พะเยา เขต 1 58.28 25.87 31.37 32.77 37.07 

สังกัด 55.91 26.98 30.22 32.98 36.52 

สูง/ต่ํา 2.37 -1.11 1.15 -0.21 0.55 

สรุปผล สูงกวา สูงกวา สูงกวา สูงกวา สูงกวา 

ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 

สพป.พะเยา เขต 1 58.28 25.87 31.37 32.77 37.07 

สังกัด 55.14 26.73 30.07 33.25 36.30 

สูง/ต่ํา 3.14 -0.86 1.30 -0.48 0.77 

สรุปผล สูงกวา ต่ํากวา สูงกวา ต่ํากวา สูงกวา 
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7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562      

กับ 2561 

 

8. ผลเปรียบเทียบ O – NET ช้ันประถมศึกษาปม่ี 6 ของ สพป.พะเยา เขต 1 ยอนหลัง 3 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการยกระดับผล  O-NET สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

1) การวิเคราะหผล O-NET เพ่ือคนหากลุมสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู และสาระการเรียนรูท่ี

ตองปรับปรุงเรงดวน และกําหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพผูเรียนท่ีสอดคลองกับบริบทของ

หนวยงานและสถานศึกษา 

2) สรางความตระหนัก แรงจูงใจ และสื่อสารสรางความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญของการทดสอบ  

O – NET และการนําผลการทดสอบไปใช 

3) สื่อสารความเขาใจเก่ียวกับรายละเอียดของการทดสอบ O – NET เก่ียวกับแผนผัง โครงสรางขอสอบ 

(Test Blueprint) รูปแบบขอสอบ  กระดาษคําตอบ และการปฏิบัติตนของผูเขาสอบ เปนตน 

ปการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 

2562 58.28 25.87 31.37 32.77 37.07 

2561 56.13 27.64 37.64 27.24 37.16 

สูง/ต่ํา 2.15 -1.77 -6.27 5.53 -0.09 

สรุปผล สูงกวา ต่ํากวา ต่ํากวา สูงกวา ต่ํากวา 
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4) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียน การสอนและการวัดประเมินผลในชั้นเรียนตามมาตรฐาน

และตัวชี้วัดของหลักสูตร 

5) สรางความคุนชินใหกับสถานศึกษาเก่ียวกับรูปแบบขอสอบและกระดาษคําตอบ O – NET ไปใชใน

การวัดผลในชั้นเรียน 

6) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหรือนําขอสอบท่ีมีโจทย สถานการณ หรือเนื้อหาลักษณะ

เดียวกับ O – NET ท่ีมีความซับซอนหรือตองทําหลายข้ันตอน หรือตองวัดหลายตัวชี้วัดดวยขอสอบ

เพียงขอเดียวมาใชในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน  

ขอเสนอแนะในการยกระดับ O – NET สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

1. ครูผูสอน ควรใชรูปแบบการสอนและนวัตกรรมท่ีหลากหลาย ตามแนวทาง Active Learning ปลูกฝง

ใหผูเรียนมีนิสัยใฝรูใฝเรียนดวยการใชคําถามกระตุนใหผุเรียนไดคิดและลงมือทําใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของสาระการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือนําไป

ปรับปรุง หรือพัฒนากิจกรรมการเรียน การสอนโดยเฉพาะในกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคะแนนผลการ

ทดสอบต่ํากวาระดับประเทศ 

2. ผูบริหารสถานศึกษา  ตอเปนผูนําทางวิชาการ มีระบบนิเทศ กําชับ ติดตาม อยางสมํ่าเสมอ และ

ตอเนื่อง สงเสริมกิจกรรม PLC ในดานวิชาการเปนระยะ ๆ จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ ใหขวัญ

กําลังใจ ตลอดถึงวางแผนการจัดชั้นเรียน ใหครูท่ีมีความรูความสามารถดานวิชาการใหเปนท่ียอมรับ

โดยในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-2 เนนทักษะภาษาไทย การอานออกเขียนได และทักษะการ

คํานวณทางดานคณิตศาสตร เพราะถานักเรียนทุกคนสามารถอานออกเขียนได คิดวิเคราะห         

คิดคํานวณเปนจะสงผลใหนักเรียนสามารถทําแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน         

(O - NET) ไดดี 

3. สถานศึกษา สถานศึกษาควรนําผลการทดสอบไปวิเคราะห เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร จัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ โครงการ กิจกรรมท้ังกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางเปน

รูปธรรมชัดเจน มีคลินิกวิชาการสอนซอมเสริมใหนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และจัด

กิจกรรมสงเสริมนักเรียนท่ีมีอัจฉริยะภาพในดานตาง ๆ ใหไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมวิชาการอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา 

กระตุนกระบวนการบริหารงานวิชาการ พัฒนาทักษะดานการวัดและประเมินผลของครูผูสอนให

สอดคลองและเปนไปตามแนวทางของการทดสอบระดับชาติ และกําหนดเปาหมายการดําเนินการของ

สถานศึกษา เพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 
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9. ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ ( National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3        

ปการศึกษา 2562 ระดับพ้ืนท่ีการศึกษา กับระดับสังกัด 
 

ระดับ คณิตศาสตร ภาษาไทย คะแนนเฉล่ีย 

สพป.พะเยา เขต 1 51.53 48.69 50.11 

สังกัด 45.64 46.00 45.82 

สูง/ต่ํา 5.89 2.69 4.29 

สรุปผล สูงกวา สูงกวา สูงกวา 

 

10. ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ ( National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3        

ปการศึกษา 2562 ระดับพ้ืนท่ีการศึกษา กับระดับประเทศ 
 

ระดับ คณิตศาสตร ภาษาไทย คะแนนเฉล่ีย 

สพป.พะเยา เขต 1 51.53 48.69 50.11 

ประเทศ 44.94 46.46 45.70 

สูง/ต่ํา 6.59 2.23 4.41 

สรุปผล สูงกวา สูงกวา สูงกวา 
 

12. ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ ( National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3        

ของ สพป.พะเยา เขต 1 ปการศึกษา 2562 กับระดับคุณภาพ 

ความสามารถ 

จํานวนรอยละของผูเรียนจาํแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

ดานคณิตศาสตร 169 20.11 236 28.09 325 41.90 83 9.88 

ดานภาษาไทย 90 10.71 316 37.61 288 34.28 146 17.38 

รวม 2 ดาน 110 13.09 284 33.80 356 42.38 90 10.71 
 

ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 

ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาป ท่ี 3 ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียน         

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ในปการศึกษา 2562 โดยภาพรวม พบวา          

มีผลการประเมินดานคณิตศาสตรอยูในระดับดี ผลการประเมินดานภาษาไทยอยูในระดับพอใช และผลการ 

ประเมินรวม 2 ดาน อยูในระดับดี มีผลการประเมินดานคณิตศาสตร ดานภาษาไทย และผลการประเมินรวมท้ัง     

2 ดาน สูงกวาระดับสังกัด และระดับประเทศ เม่ือเทียบผลการประเมินกับมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีใชในการ ทดสอบ 
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พบวา ผลการประเมินดานคณิตศาสตรอยูในระดับพอใชและดี ผลการประเมินดานภาษาไทย อยูใน ระดับปรับปรุง 

พอใช และดี โดยตัวชี้วัดท่ีตองปรับปรุง คือ ท 2.1 ป.3/4 เขียนจดหมายลาครู และ ท. 4.1 ป.3/5 แตงคําคลองจอง

และคําขวัญ 

ขอเสนอแนะในการยกระดับผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ป

การศึกษา 2562 สําหรับผูท่ีเกี่ยวของ 

1. ครูผูสอน ควรใชรูปแบบการสอนและนวัตกรรมท่ีหลากหลาย ตามแนวทาง Active Learning ปลูกฝง 

ใหผูเรียนมีนิสัยใฝรูใฝเรียนดวยการใชคําถามกระตุนใหผูเรียนไดคิดและลงมือทําใหสอดคลองกับ มาตรฐานการ

เรียนรู ตัวชี้วัดของสาระการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือนําไปปรับปรุง

หรือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะในดานท่ีมีคะแนนผลการทดสอบต่ํากวา ระดับประเทศ 

2. ผูบริหารสถานศึกษา ตองเปนผูนําทางวิชาการ มีระบบนิเทศ กํากับ ติดตาม อยางสมํ่าเสมอ และ 

ตอเนื่อง สงเสริมกิจกรรม PLC ในดานวิชาการเปนระยะ ๆ จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ ใหขวัญ กําลังใจ ตลอด

ถึงวางแผนการจัดชั้นเรียน ใหครูท่ี มีความรูความสามารถดานวิชาการให เปนท่ียอมรับ โดยใน ระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1-2 เนนทักษะภาษาไทย การอานออกเขียนได และทักษะการคํานวณทางดาน คณิตศาสตร 

เพราะถานักเรียนทุกคนสามารถอานออกเขียนได คิดวิเคราะห คิดคํานวณเปน จะสงผลให นักเรียนสามารถทํา

แบบทดสอบไดดี 

3. สถานศึกษา ควรนําผลการทดสอบไปวิเคราะหเพ่ือกําหนดยุทธศาสตร จัดทําแผนปฏิบัติราชการ  

โครงการ กิจกรรมท้ังกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางเปนรูปธรรมชัดเจน มีคลินิก 

วิชาการสอนซอมเสริมใหนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนท่ีมี อัจฉริยภาพใน

ดานตาง ๆ ใหไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมวิชาการอยางตอเนื่องตลอดป กระตุน 

กระบวนการบริหารงานวิชาการ พัฒนาทักษะดานการวัดและประเมินผลของครูผูสอน ใหสอดคลองและเปนไปตาม

แนวทางของการทดสอบระดับชาติ และกําหนดเปาหมายการดําเนินการของ สถานศึกษา เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

รวมกัน 

13. ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ( Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1        

ของ สพป.พะเยา เขต 1 ปการศึกษา 2562 กับระดับสังกัด 

ระดับ การอานออกเสียง การอานรูเรื่อง รวม 2 ดาน 

สพป.พะเยา เขต 1 71.66 74.37 73.02 

สังกัด 67.49 72.51 70.00 

สูง/ต่ํา 4.17 1.86 3.02 

สรุปผล สูงกวา สูงกวา สูงกวา 
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14. ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ( Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1        

ของ สพป.พะเยา เขต 1 ปการศึกษา 2562 กับระดับประเทศ 

ระดับ การอานออกเสียง การอานรูเรื่อง รวม 2 ดาน 

สพป.พะเยา เขต 1 71.66 74.37 73.02 

สังกัด 68.50 72.81 70.66 

สูง/ต่ํา 3.16 1.56 2.36 

สรุปผล สูงกวา สูงกวา สูงกวา 

 

15. ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ( Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1        

ของ สพป.พะเยา เขต 1 ระหวางปการศึกษา 2562 กับ 2561 

ระดับ การอานออกเสียง การอานรูเรื่อง รวม 2 ดาน 

สพป.พะเยา เขต 1 71.66 74.37 73.02 

สังกัด 65.12 70.63 67.87 

สูง/ต่ํา 6.54 3.74 5.15 

สรุปผล สูงกวา สูงกวา สูงกวา 
 

16. ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ( Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1        

ของ สพป.พะเยา เขต 1 ระหวางปการศึกษา 2562 กับ 2561 
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบายระดับสถานศึกษา 

1. สถานศึกษากําหนดแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ของ 

ผูเรียน โดยการกําหนดเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมีผูรับผิดชอบในการดําเนินการอยางชัดเจน 

2. สถานศึกษาดําเนินการจัดทําฐานขอมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปน 

รายบุคคล ระดับโรงเรียน เพ่ือใชในการพัฒนาการจัดการการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

3. สถานศึกษาดําเนินการวิเคราะหผลการประเมินความสามารถในการอานเพ่ือนําผลไปใชโดย 

ดําเนินการ ดังนี้ 

3.1  ใหคณะครูทําการวิเคราะหผลแตละสมรรถนะท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ สังกัด  

จังหวัด เขตพ้ืนท่ี ขนาดโรงเรียนเดียวกัน และเปรียบเทียบกับปการศึกษาท่ีผานมา เทียบกับเกณฑเพ่ือนํามากําหนด

เปาหมายในการพัฒนา รวมท้ังวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอคะแนนการประเมินความสามารถในการอานของผูเรียน 

3.2  วิเคราะหสมรรถนะท่ีตองการเรงดวน 

3.3  วิเคราะห สภาพปญหา สาเหตุของปญหาท่ีสงผลใหผลสัมฤทธิ์แตละสมรรถนะต่ํา 

3.4  จัดทํากลุมคุณภาพผูเรียนตามเกณฑการประเมิน  และจัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

ของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา 

4. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลใหชั้นเรียนท่ีสอดคลองสัมพันธระหวางมาตรฐาน/ตัวชี้วัดการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนโดยพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหมีความรูเรื่อง  การสราง

แบบสอบอัตนัยและการตรวจขอสอบท่ีไดมาตรฐานตามแนวการสอบการประเมินความสามารถการอาน สงเสริม

การใชแบบทดสอบอัตนัยในสถานศึกษาเพ่ือเตรียมการสอบการประเมินความสามารถในการอาน 

5. วางระบบการพัฒนาและการสนับสนุนสงเสริมดานการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา ดังนี้ 

5.1 นําหลักสูตรสําหรับใชในการพัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษามาอบรมคณะครูเพ่ือการยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในการประเมินความสามารถในการอานของผูเรียน 

5.2 สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาเปนวิทยากรแกนนําในระดับสถานศึกษา สําหรับการพัฒนาครู     

เพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในการประเมินความสามารถในการอานของผูเรียน 

5.3 จัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาครูเพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในการประเมิน 

ความสามารถในการอานของผูเรียน 

5.4  สงเสริมใหครูสรางเครือขายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพ่ือพัฒนาระบบการวัดและ 

ประเมินผลท้ังในระดับสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 

************************* 









 

 

ที่ปรึกษา 

 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต ๑ 

 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต ๑  ทุกท่ำน 

 ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา 
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ 

 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรกำรศึกษำ 

 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี    

 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศแลละกำรสื่อสำร   

ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม 
 

คณะผู้จัดท า 

นายธนายุทธ  ค าภีระ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต ๑ 

นางรุ่งอรุณ  เพ็ชรฎา    ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายแผน 
นางสาววรประภา  พินิจสุวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  
นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
นางศรวีรรณ  ตาลดี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ   
นายณรงค์  ฉัตรอินตา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  

 
 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
ส ำนักคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กระทรวงศึกษำธิกำร
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