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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจําป พ.ศ.2560 -2564

“สพม.36 องค์ กร แห่ งความทันสมัย คุณภาพก้ าวไกล ฉับไวด้ วยบริการ”ก้ าว

กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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โทรศัพท 0 5360 1450 โทรสาร 0 5360 1451 www.spm36.obec.in.th

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
“องคกรแหงความทันสมัย คุณภาพกาวไกล ฉับไวดวยบริการ”
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คํานํา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ พระราชกฤษฏีก าว าดว ยการบริ ห ารกิ จ การบ านเมื อ งที่ดี พ.ศ.2556 มาตรา 16
กําหนดใหในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการประจีปเสนอตอรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ เพื่อ
สํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งใชใน
การกํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดใหหนวยงานในสังกัด จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการศึกษาตามบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา กรอบพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาลปจจุบัน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และทิศ
ทางการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จึงไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจํ า ป พ.ศ.2560 -2564 นี้ ขึ้ น เพื่ อ ใช ใ นการกํ า หนดทิ ศ ทางการศึ ก ษาของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผูเรียนไดอยางแทจริง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ขอขอบคุณผูมีสวนชวยเหลือ และเสนอแนะในการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
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สารบัญ
สวนที่
1
2

3
4
5

หนา
สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
กรอบแนวทางที่ใชในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1) นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล และยุทธศาสตรชาติ 20 ป
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
3) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
4) นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) ยุทธศาสตรดานการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงราย / พะเยา
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัยภายนอก – ภายใน
ทิศทางการจัดการศึกษาระยะ 4 ป (พ.ศ.2560 -2564)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ป (พ.ศ.2560 -2564)

1
11

33
40
48
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สวนที่ 1
สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
**************
สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ กษาเขต 36 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลง
วั น ที่ 17 สิ งหาคม 2553 ลํ า ดั บ ที่ 36 ประกอบดว ยทองที่ จังหวัดเชีย งรายและพะเยา โดยสํานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตั้งอยูที่อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และมีการจัดตั้งศูนยประสานการบริหาร
จัดการมัธยมศึกษาเขต 36 (พะเยา) ขึ้นที่อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยา
กระทรว งศึ ก ษ าธิ กา ร แบ งส ว นร าช กา รภ า ย ในสํ า นั ก ง าน เ ขต พื้ น ที่ กา รศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี้
(1) กลุมอํานวยการ (2) กลุมนโยบายและแผน (3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย (5) กลุมบริหารงานบุคคล (6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (7) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา (9) หนวยตรวจสอบ
ภายใน

สถานที่ตั้ง
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตั้งอยูเลขที่ 1115/ 23 ถนนไกรสรสิทธิ์
ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 Website :
http://www.spm36.obec.in.th E-mail : secondary36cripyo@gmail.com

6
2. ศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาเขต 36 (พะเยา) ตั้งอยูเลขที่ 23/26 ถนนประตูกลอง 2 ตําบล
เวียง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท 0-5448 1537 โทรสาร 0-5448-1537 E-mail :
secondary36@obec.go.th
เขตพื้นที่บริการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีเขตพื้นที่บริการในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา ประกอบดวย 2 จังหวัด ไดแก
จังหวัด

พื้นที่

อําเภอ

ตําบล

หมูบาน

(ตร.กม.)

เทศบาล
นคร/

อบจ. อบต.

ตําบล

เมือง
เชียงราย
พะเยา
รวม

11,678

18

124

1,751

1

50

1

92

6,335

9

68

779

2

33

1

36

18,013

27

192

2,530

3

83

2

128

ที่มา : กรมการปกครอง ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

แผนที่เขตพื้นที่บริการของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
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จังหวัดเชียงราย

จังหวัดพะเยา

ประชากรในเขตพื้นที่บริการ

จังหวัด

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

เชียงราย

626,985

656,277

1,283,282

524,559

พะเยา

233,877

244,591

478,468

186,330

8
รวม

860,862

900,868

1,761,750

710,889

ที่มา : สํานักงานสถิตจิ ังหวัดเชียงราย - พะเยา ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม 2560

สถานศึกษาในสังกัดและการบริหารงานแบบสหวิทยาเขต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีอํานาจ หนาที่ในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 59 แหง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จํานวน 41 แหง พื้นที่จังหวัดพะเยา 18
แหง บริหารจัดการศึกษากําหนดเปนสหวิทยาเขต ตามระเบียบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 วา
ดวยสหวิทยาเขตมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พ.ศ.2560 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 ดังนี้
จังหวัด
เชียงราย

อําเภอ
1. เมืองเชียงราย
2. เวียงชัย
3. เวียงเชียงรุง

ชื่อสหวิทยาเขต

โรงเรียน

ริมกก
1. สามัคคีวิทยาคม
2. ดํารงราษฏรสงเคราะห (ประธานจังหวัดเชียงราย)
3. เม็งรายมหาราชวิทยาคม (รองประธานเชียงราย)
4. หวยสักวิทยาคม (ประธานสหวิทยาเขต)
5. สามัคคีวิทยาคม 2 (เลขานุการสหวิทยาเขต)
6. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
7. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
8. ดอนชัยวิทยาคม
9. เวียงชัยวิทยาคม
10. ดอนศิลาผางามวิทยาคม
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จังหวัด

อําเภอ

ชื่อสหวิทยาเขต

โรงเรียน
11. เวียงเชียงรุงวิทยาคม

1. พาน

เบญจมิตร

1. พานพิทยาคม

2. แมลาว

2. พานพิเศษพิทยา

3. แมสรวย
4. ปาแดด

3. ดอยงามวิทยาคม
4. แมออวิทยาคม

5. เวียงปาเปา

5. นครวิทยาคม
6. แมลาววิทยาคม (เลขานุการสหวิทยาเขต)
7. แมสรวยวิทยาคม
8. วาวีวิทยาคม
9. ปาแดดวิทยาคม
10. เวียงปาเปาวิทยาคม (ประธานสหวิทยาเขต)

เชียงราย

11. แมเจดียวิทยาคม
1. แมจัน

สุดถิ่นไทย

1. แมจันวิทยาคม

2. แมสาย

2. จันจวาวิทยาคม

3. เชียงแสน

3. แมสายประสิทธิ์ศาสตร (ประธานสหวิทยาเขต)

4. แมฟาหลวง

4. วัดถ้ําปลาวิทยาคม
5. เชียงแสนวิทยาคม (เลขานุการสหวิทยาเขต)

5. ดอยหลวง

6. บานแซววิทยาคม
7. สันติคีรีวิทยาคม
8. ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1. เทิง
2. เชียงของ
3. เวียงแกน

อิงโขง
1. เทิงวิทยาคม (ประธานสหวิทยาเขต)
2. เชียงของวิทยาคม
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จังหวัด

อําเภอ

ชื่อสหวิทยาเขต

โรงเรียน

4. พญาเม็งราย

3. ปลองวิทยาคม

5. ขุนตาล

4. เวียงแกนวิทยาคม
5. แมต๋ําตาดควันวิทยาคม
6. ขุนตาลวิทยาคม (เลขานุการสหวิทยาเขต)
7. หวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
8. ไมยาวิทยาคม
9. ยางฮอมวิทยาคม
10. บุญเรืองวิทยาคม
11. พญาเม็งราย

พะเยา

1. เมืองพะเยา

ภูกามยาว

1. พะเยาพิทยาคม (ประธานจังหวัดพะเยา)

2. แมใจ

2. แมใจวิทยาคม

3. ดอกคําใต

3. ดอกคําใตวิทยาคม

4.ภูกามยาว

4. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา (ประธานสหวิทยา
เขต)
5. ฟากกวานวิทยาคม
6. พะเยาประสาธนวิทย
7. งําเมืองวิทยาคม
8. ถ้ําปนวิทยาคม
9. ดงเจนวิทยาคม (เลขานุการสหวิทยาเขต)

1. จุน

ภูลังกา

1. เชียงคําวิทยาคม (ประธานสหวิทยาเขต)

2. เชียงคํา

2. ปงพัฒนาวิทยาคม

3. เชียงมวน

3. จุนวิทยาคม (เลขานุการสหวิทยาเขต)

4. ภูซาง

4. ภูซางวิทยาคม
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จังหวัด

อําเภอ

ชื่อสหวิทยาเขต

5. ปง

โรงเรียน
5. พญาลอวิทยาคม
6. เชียงมวนวิทยาคม
7. ฝายกวางวิทยาคม
8. ขุนควรวิทยาคม
9. ปงรัชดาภิเษก

รวม

27

6

59

อํานาจหนาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ขอ 5 ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจ
หนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ และมี
อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) จัดทํา นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น
(2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับ ใหห นวยงานขางต นรับ ทราบ รวมทั้งกํากับตรวจสอบ ติดตามการใชจ าย
งบประมาณของหนวยงานดังกลาว
(3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนา
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
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(8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง
บุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูป แบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
(9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(10) ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(12) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่น ที่เ กี่ยวข องหรื อที่ ไดรับ มอบหมาย
โครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ก.ต.ป.น.
หนวยตรวจสอบภายใน

้ ่

กลุม
อํานวย
การ

กลุม
นโยบาย

กลุมสงเสริม

กลุม

กลุม

บริหาร

บริหาร

และแผน

การศึกษา
ทางไกล
เทคโนโลยี

พัฒนาครู

งาน

งาน

และ

สารสนเทศ
และการ

การเงิน
และ

กลุม

บุคลากร
ทางการ

กลุมนิเทศ
ติดตาม

กลุม
สงเสริม

และ

การจัด

ประเมิน

การ

ผลการจัด
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ศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาเขต 36 พะเยา
(8 คน)
- งานอํานวยการ

- งานบริหารบุคคล

โรงเรียน
1. กลุมงานบริหารทั่วไป
2. กลุมงานแผนงานและงบประมาณ

- งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวนขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาจําแนกตามตําแหนงและกลุม/ศูนย

14
ที่

อัตรากําลัง(คน)

ตําแหนง/กลุม
กรอบ

มีแลว

ขาด

1

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1

1

-

2

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4

1

3

3

กลุมอํานวยการ

8

5

3

4

กลุมบริหารงานบุคคล

16

8

8

5

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

10

5

5

6

กลุมนโยบายและแผน

9

5

4

7

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

13

8

5

8

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

20

6

14

9

หนวยตรวจสอบภายใน

3

2

1

-

-

-

-

-

-

84

41

43

-

20

-

10 กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
11 กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
12 พนักงานอัตราจาง

ที่มา : กลุมบริหารงานบุคคล สพม.36 ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจําแนกตามจังหวัดและสายงาน
ที่

สายงาน

จํานวน (คน)

1

ขาราชการครู

2,800

2

พนักงานราชการ

153

3

ครูอัตราจาง

78

4

บุคลากรสนับสนุนการสอน

99

5

ลูกจางประจํา

41

รวมทั้งสิ้น

3,171

ที่มา : กลุมบริหารงานบุคคล สพม.36 ขอมูน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ขอมูลจํานวนนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)

16
ที่

ปการศึกษา 2560

ระดับชั้น

จํานวนนักเรียน
(คน)

จํานวนหองเรียน
(หอง)

1

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

8,389

258

2

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

8,160

252

3

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

8,214

254

24,763

764

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
4

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

7,524

261

5

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

7,732

263

6

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

7,808

270

23,064

794

47,827

1,558

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งสิ้น

ที่มา : ขอมูลจาก Data Management Center (DMC) ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสาม (พ.ศ.2558–2559)
ไดมาตรฐาน สมศ.

ไมไดมาตรฐาน สมศ.
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จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

41

38

92.68

3

7.32

พะเยา

18

18

100

-

-

รวม สพม.36

59

59

100

-

-

จังหวัด

จํานวนโรงเรียน

เชียงราย

ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. 36

ผลการประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปงบประมาณ 2559
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

คะแนน
ที่ได

ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ (30%)

30.00

ดีเยี่ยม

ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี

52.15

ดีเยี่ยม

ตัวบงชี้ที่ 2 การพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู

52.15

ดีเยี่ยม
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้

คะแนน
ที่ได

ระดับ
คุณภาพ

ตัวบงชี้ที่ 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม

-

-

ตัวบงชี้ที่ 4 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

45.70

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (30%)

28.50

ดีเยี่ยม

ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารงานดานวิชาการ

37.50

ดีเยี่ยม

ตัวบงชี้ที่ 2 การบริหารงานดานงบประมาณ

30.00

ดีมาก

-

-

ตัวบงชี้ที่ 4 การบริหารงานดานบริหารทั่วไป

37.50

ดีเยี่ยม

ตัวบงชี้ที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ

37.50

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่

33.00

ดีเยี่ยม

25.00

ดีเยี่ยม

ตัวบงชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

25.00

ดีเยี่ยม

ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร

15.00

ดี

ตัวบงชี้ที่ 4 ผูเรียนมีคุณภาพตามจุดเนนและสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร

20.00

ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ 3 การบริหารงานดานบริหารงานบุคคล

การศึกษา(40%)
ตัวบงชี้ที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสงดความสําเร็จและเปน
แบบอยางได

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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ตัวบงชี้ที่ 5 ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

25.00

ดีเยี่ยม

ตัวบงชี้ที่ 6 ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี

25.00

ดีเยี่ยม

ตัวบงชี้ที่ 7 ประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทา

5.00

ปรับปรุง

25.00

ดีเยี่ยม

91.50

ดีเยี่ยม

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เทียมกันสงเสริมการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 8 ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย
คิดเปนรอยละ

ที่มา : กลุมนโยบายและแผน สพม.36

ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559

จํานวนเขต
รายการ
1. ผลการดําเนินงานคํารับรองการปฏิบัติราชการ
(KRS : KPI Report System)
2. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการ (ARS : Action Plan Report System)
ผลรวม KRS / ARS

ลําดับรายเขต

สพม.

สพม.

ผลคะแนนรายเขต

42

1

4.63218

42

14

4.24771

42

6

4.439945
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ที่มา : กลุมนโยบายและแผน สพม.36

ผลตางของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในระดับ
เขตพื้นที่ และระดับประเทศ เปรียบเทียบปการศึกษา 2558 – 2559

วิชา

คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่

คะแนนเฉลี่ย ระดับ ประเทศ

ป 2558

ป 2559

ผลตาง

ป 2558

ป 2559

ผลตาง

ภาษาไทย

44.65

50.03

+5.38

42.64

46.36

+3.72

สังคมศึกษาฯ

48.60

52.45

-3.85

46.24

49.00

+2.76

ภาษาอังกฤษ

32.42

34.29

+1.87

30.54

31.80

+1.26

คณิตศาสตร

36.35

34.31

-2.04

32.40

29.31

-3.09

วิทยาศาสตร

40.97

37.88

-3.09

37.63

34.99

-2.64

40.60

41.79

+1.19

37.89

38.29

+0.40

เฉลี่ย 5 วิชาหลัก
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ผลตางของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในระดับเขตพื้นที่
และระดับประเทศ เปรียบเทียบปการศึกษา 2558– 2559

วิชา

คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่

คะแนนเฉลี่ย ระดับ ประเทศ

ป 2558

ป 2559

ผลตาง

ป 2558

ป 2559

ผลตาง

ภาษาไทย

50.79

54.54

+3.75

49.36

52.29

+2.93

สังคมศึกษาฯ

40.72

37.15

-3.57

39.70

35.89

-3.81

ภาษาอังกฤษ

25.08

27.45

+2.37

24.98

27.76

+2.78

คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่
วิชา

คะแนนเฉลีย่ ระดับ ประเทศ

ป 2558

ป 2559

ผลตาง

ป 2558

ป 2559

ผลตาง

คณิตศาสตร

27.41

26.04

-1.37

26.59

24.88

-1.71

วิทยาศาสตร

34.30

33.05

-1.25

33.40

31.62

-1.78

35.65

35.64

-0.01

34.80

34.48

-0.32

เฉลี่ย 5 วิชาหลัก

ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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สวนที่ 2
กรอบแนวทางที่ใชในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
**************
1) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล
1. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
เพื่อใหบรรลุวิสั ยทั ศน “ประเทศมี ความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒ นาแลว ดวยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซึ่งผลประโยชน
แหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย
สั ง คมมี ค วามมั่ น คง เสมอภาคและเป น ธรรม ประเทศสามารถแข ง ขั น ได ใ นระบบเศรษฐกิ จ รั ฐ บาลได กํ า หนด
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้
1. ดานความมั่นคง
(1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น
สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
(4) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศ มหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
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(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคาการลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกร
รายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสงความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
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(1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของ
ชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ
(6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
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(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ

2. นโยบายรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 จากนโยบายรัฐบาล 11 ดาน คือ
1) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใชประโยชน
อยางยั่งยืน
10) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปราม
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

การทุจริต
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11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกับการศึกษา ดังนี้
ขอ 1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
สถาบันพระมหากษัตริยเปนองคประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม
ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเปนหนาที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไวดวยความจงรักภักดี
และปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใชมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยาและมาตรการ
ทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผูคะนองปาก ยามใจหรือประสงคราย มุงสั่นคลอน
สถาบันหลักของชาติโดยไมคํานึงความรูสํานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเปนจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพร
ความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริมใหเจาหนาที่สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งหลายของ
รัฐ เรียนรูเขาใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ
และ การพัฒนา ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลายเปนที่ประจักษ
และเกิดประโยชนในวงกวางอันจะชวยสรางความสมบูรณพูนสุขแกประชาชนในที่สุด
ขอ 3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
3.5 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียนโดย
สรางความเขมแข็งและความพรอมแกแรงงานไทยและรวมพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
3.6 จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ได
ประกาศไวแลว

ขอ 4. การศึกษาและการเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปน
ไทยมาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกัน ดังนี้
4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึ กษาทางเลื อกไปพร อมกั น เพื่อสร า งคุณภาพของคนไทยใหส ามารถเรีย นรู พัฒ นาตนไดเต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพการ
เรียนรู โดยเนนการเรียนรูเ พื่อสรางสั มมาชีพในพื้ นที่ ลดความเหลื่อมล้ํ า และพัฒนากําลังคน ใหเปนที่ตองการ
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลอง
กับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึ กษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกูยืมเงิน เพื่ อ
การศึกษาให มีประสิ ทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแกผูย ากจนหรือด อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน ใหเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดใหมีคูปอง
การศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู กระจายอํานาจการ
บริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครอง สวนทองถิ่น ตามศักยภาพและความ
พรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น
4.4 พั ฒ นาคนทุ ก ช ว งวั ย โดยส ง เสริ ม การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต เพื่ อ ให ส ามารถมี ค วามรู
และทักษะใหมที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรูและ
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนใน
ดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหาการรับฟงความเห็นผูอื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปน
พลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส ง เสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เพื่ อ สร า งแรงงานที่ มี ทั ก ษะ
โดยเฉพาะในทองถิ่น ที่มีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับ มาตรฐาน
วิชาชีพ
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเปนครูเนน
ครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียน การสอน
เพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตัวเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส
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เปนตน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ
4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนใหองคกร ทางศาสนามี
บทบาทสํ า คั ญ ในการปลูกฝ งคุ ณธรรม จริ ย ธรรม ตลอดจนพัฒ นาคุณภาพชีวิตสรางสัน ติสุขและความปรองดอง
สมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม
4.8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรูสรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปน
ไทย นําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจน
เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรม
สากล และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลู กฝ งค า นิ ย มและจิ ตสํ านึ กที่ ดี รวมทั้งสนับ สนุน การผลิตสื่ อ คุ ณภาพเพื่ อเป ด พื้ น ที่
สาธารณะใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค
ขอ 5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
5.5 สงเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใชกีฬาเปนสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนใหมีน้ํ าใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาใหมีศักยภาพสามารถแขงขันใน
ระดับนานาชาติจนสรางชื่อเสียงแกประเทศชาติ
ขอ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.1 ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังคางอยูกอนที่จะพน
กําหนดภายในสิ้นปนี้ และสานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแหงชาติไดจัดทําไว
โดยติดตามใหมีการเบิกจายอยางคลองตัวตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถิ่น รวมทั้งจะดูแลไมใหมีการใชจายที่
สูญเปลา เพื่อชวยสรางงานและกระตุนการบริโภค
6.2 สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติไดจัดทํา
ไว โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ใหความสําคัญใน
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การบรูณาการงบประมาณและความพรอมในการดําเนินงานรวมทั้งนําแหลงเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาดวย เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ประหยัด ไมซ้ําซอน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม
ยั่งยืนหรือสรางภาระหนาที่สาธารณะของประเทศเกินความจําเปน และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดง
ความโปรงใสเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ ควบคูไปกับ การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณตั้งแตระดับ
กระทรวงจนถึงระดับทองถิ่น เพื่อชวยสรางงานและกระตุนการบริโภค โดยจะจัดใหมีระบบและกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบไมใหมีการใชจายที่สูญเปลา
ขอ 10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปราม การทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และท อ งถิ่ น ทบทวนการจั ด โครงสร า งหน ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี อํ า นาจหน า ที่ ซ้ํ า ซ อ นหรื อ ลั ก ลั่ น กั น หรื อ มี เ ส น การ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช แกไขกฎระเบียบใหโปรงใส ชัดเจน
สามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหมการ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะที่เปนศูนยกลาง และการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเพื่อสราง
ความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ
และการรั กษาบุ คลากรภาครั ฐ ที่ มีป ระสิ ทธิภ าพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนิน การตั้งแตร ะยะเฉพาะหนาไป
ตามลําดับความจําเปน และตามที่กฎหมายเอื้อใหสามารถดําเนินการได
10.2 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริหาร เชิงรุกทั้ง
ในรู ป แบบการเพิ่ มศู น ย รั บ เรื่ องราวร องทุ กขจ ากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดิน ทางเขามายังสว นกลาง
ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบริการที่หลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนตางๆ เพื่อใหประ
ชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวกการใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบศูนยบริการรวม ณ จุด
เดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหง
การเรียนรูมีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัดมีประสิทธิภาพและระบบบูรณาการ
10.3 เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกัน
การแทรกแซงจากนั กการเมื อง และสงเสริมให มีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริห ารงานบุคคลของ
เจาหนาที่ฝายตางๆ
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10.4 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก ในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไข
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน
ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ําซอน
และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา โดยที่คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นสมควรให
ประกาศใช แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่ งเป น แผนที่ ส อดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนการปฏิรูปประเทศดานตางๆ เพื่อใชเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ดังมีสาระสําคัญตามที่แนบทายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ.2560-2564) ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม
พุทธศักราช 2559 เปนปที่ 1 ในรัชกาลปจจุบัน
สาระสํ า คั ญ ของกรอบรู ป แบบและเค า โครงเบื้ อ งต น ของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 จะสอดรั บ กั บ กรอบ
ยุทธศาสตรชาติระยะยาว 20 ป ในลักษณะของการถายทอดยุทธศาสตรระยะยาวลงสูการปฏิบัติในชวงเวลา 5 ป โดย
รูปแบบและเคาโครงเบื้องตนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะประกอบดวย 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 กรอบหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
สวนที่ 2 การประเมินสถานะของประเทศ
สวนที่ 3 วัตถุประสงคและเปาหมายในภาพรวม
สวนที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
สวนที่ 5 การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

วิสัยทัศน
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สูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปาน
กลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย
1. กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่
ประเทศกํ า ลั งประสบอยู ทําให การกํ าหนดวิสัยทัศนแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน
โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนา
ที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน
สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
2. การกําหนดตํ าแหน งทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการกํ าหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ(สศช.) ไดจัดทําขึ้น ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปน
ศู น ย ก ลางด า นการขนส ง และโลจิ ส ติ ก ส ข องภู มิ ภ าคสู ค วามเป น ชาติ ก ารค า และบริ ก าร (Trading and Service
Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง
2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5. การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ

๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
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๑.๓.๒ การส งเสริ มและสนั บ สนุ น การวิจั ย และพัฒนา วิทยาศาสตรเ ทคโนโลยี และนวัต กรรม โดย
สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและตอยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสูความเปน อัจฉริยะโดยใชเทคโนโลยีขั้นสูง
และการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทาง เทคโนโลยี (Technopreneur)
รวมทั้งการเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิตที่เปนกลุมใหญของประเทศ ไดแก เกษตรกรรายยอย วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับสถาบันวิจัย และ สถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสราง
พื้นฐานที่มีอยูใหตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แบบกาวกระโดด โดยเฉพาะเรงสรางและพัฒนาบุคลากรวิจัย
ในสาขา STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการดําเนินงานอยางเปน
เครือขายระหวางสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไก
ระบบวิจยั และพัฒนา ของประเทศทั้งระบบ
๑.๓.๓ การเตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากร ในทุกชวงวัย มุงเนนการ
ยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ การหลอ
หลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
และมีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคลองกับความ ตองการในตลาดแรงงานและทักษะที่
จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแตละชวงวัยตาม ความเหมาะสม การเตรียมความพรอมของ
กําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใน อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู
ความเปนเลิศ การสรางเสริมใหคนมีสุขภาพดีที่เนนการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปจจัยเสี่ยงดาน
สภาพแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพ
๑.๓.๔ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา ใหความสําคัญกับการ จัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพ
ทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข ใหกับผูที่ดอยโอกาสและผูที่อาศัยในพื้นที่หางไกล การจัดสรรที่ดินทํากิน สนับสนุนใน
เรื่องการสรางอาชีพ รายได และสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ ผูดอยโอกาส สตรี และผูสูงอายุ รวมทั้งกระจายการ
จัดบริการภาครัฐใหมีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและ คุณภาพ ตลอดจนสรางชุมชนเขมแข็งใหเปน
พลังรวมทางสังคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและพรอมรับ ผลประโยชนจากการพัฒนา โดยสงเสริมการประกอบอาชีพ
ของผูประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุน ศูนยฝกอาชีพชุมชน สงเสริมใหชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน
และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินทํากินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน โดยมุงบรรลุเปาหมายสําคัญในการ
ยกระดับรายไดประชากรกลุม รอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ําสุด

3) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
จุดเนนสําคัญ นโยบาย แนวทางการดําเนินงานและโครงการที่สําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ 6 ดานเปนหลักในการดําเนินงานใหเปนรูปธรรม ดังนี้
1. ดานความมั่นคง
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แนวทางหลัก
1.1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
1.1.1 การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก นอมนําพระราชปณิธานและพระราช
กระแสดานการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตรและสถาบันพระกษัตริย
1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท เชน กิจกรรมเพื่อนชวย
เพื่อน
1.2 การบริหารจัดการ
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน
1.2.2 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. ดานการผลิต พัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน
แนวทางหลัก: ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูดานภาษา
2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางตอเนื่อง และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยจัดทํา Echo
English Vocational ซึ่งเปน Application ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาและการอบรมโดย Boot
Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบตางๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น
Application และสื่อตางๆ ที่หลากหลาย
2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยป 2560
จะดําเนินการเปนกลุมเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อแกปญหา
ขาดแคลน บุคลากรสายวิทยาศาสตรของประเทศ
2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรหองเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขัน
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2.2 ผลิตกําลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐดานการศึกษาและจัดการศึกษา
ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใชสถานการณจริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เปนโรงเรียน” โดย
มุงเนนใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะฝมือควบคูกับการฝกทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น เพื่อใหมีสมรรถนะที่เปนไป
ตามความตองการของสถานประกอบการ
2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เรงรัดการพัฒนาอาจารย เพื่อผลิตนวัตกรรม และเทคโนโลยี รองรับ
อุตสาหกรรมเปาหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม

3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แนวทางหลัก
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 (เด็ก
อายุ 3 – 5 ป) และจัดท ามาตรฐานผูเรียน ครู สถานศึกษาและผูบริหารเพื่อประกันคุณภาพใหแกเด็กปฐมวัยทุก
สังกัด
2) หนวยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบดูเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3.1.2 การสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเนนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคในเด็กเยาวชน และตอ
ยอดการสรางความดี ซึ่งโมเดลการสรางความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี
2) รณรงคใหเด็ก“เกลียดการโกง ความไมซื่อสัตย”

36
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุน ชุมชนทองถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยูในกรอบเดิม ไดแก วิชา ภูมิศาสตร ICT
และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เปนการสนับสนุนชวยเหลือจาก
ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3) แกไขปญหาอานไมออกเขียนไมได เนนกิจกรรมการอานโดยเฉพาะการอานใหเด็ก
อนุบาลฟงและการปรับปรุงหองสมุด
4) เนนการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะหตามรูปแบบ Active Learning ใน
หองเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปนกิจกรรม / วิธีการยอย รวมทั้งการรองรับ
ผลการทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4 การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อใหผลคะแนนสูงขึ้น
2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เปนผูประเมิน สําหรับวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ใหสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเปนผูออกขอสอบ
3) การออกขอสอบวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ดําเนินการในรูป
คณะทํางานออกขอสอบ
3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1 การสรรหาครู
1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น มอบให สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานหลักดําเนินการสรรหาครู (การผลิตรูปแบบการ
สรรหา การบรรจุแตงตั้ง การติดตามพรอมการพัฒนา)
2) เปดโอกาสใหคนเกงมาเปนครู
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3.2.2 ปรับเกณฑการประเมินวิทยฐานะครูใหเปนการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเพื่อใหครูอยูใน
หองเรียน
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลักสูตรในการอบรมครูใหมีความเชื่อมโยงกับการไดรับวิทยฐานะและการไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยตองเปนหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครูดวยระบบ
TPEP Online
2) หนวยดําเนินการ ใหหนวยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดแก สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
4. ดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่
ตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU) รวมทั้งการดําเนินการตามแนวทาง No Child Left
Behind คือ จัดทําขอมูลเพื่อสงตอผูเรียน การปองกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผูปกครองรวม
รับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจําเปนและตองการเปนพิเศษ
4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให
สามารถใชประโยชนรวมกัน ทั้งดานโครงสรางพื้นฐานและระบบเครือขาย ดานระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ดานสื่อและองคความรู รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางสรางสรรค
และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบการคัดเลือกเขาเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสรางความเทาเทียม
ในการใชสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาผานระบบ Clearing-House
5. ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนรวมคัดแยกขยะ นํากลับมาใชประโยชน
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2. การสรางจิตสํานึกการพัฒนาอยางยั่งยืน เชน โรงเรียนตามพระราชดําริ : ตนแบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ
6. ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
6.1 เรื่องกฎหมาย
เตรียมความพรอมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
จํานวน 12 ฉบับ ดังนี้
6.1.1 กฎหมายหลัก
1) พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ....
2) พ.ร.บ.กองทุนชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย พ.ศ. ....
3) พ.ร.บ.ปฏิรูปการศึกษา :จัดตั้งคณะกรรมการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน
6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา
1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ...
2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงขาราชการครู
5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ....
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
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9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....
6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เปนรูปธรรม ชัดเจน
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ ใหสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เปนฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแมเหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก

4) นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเปนไทย
พันธกิจ
1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เ นน การมีสวนรว ม การบูรณาการการจัด การศึ กษาและเสริมสรางความ
รับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา
เปาหมาย
1. ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มี
คุณภาพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
3. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ส มรรถนะตรงตามสายงาน และมี วั ฒ นธรรมการทํ า งาน ที่ มุ ง เน น
ผลสัมฤทธิ์

40
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเปน
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนนการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหารจัดการ
บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสูสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบท
ของพื้นที่
7. หนวยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
8. หนวยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
3. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

นโยบาย ยุทธศาสตร แนวทาง
นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
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1.1 นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา หรือ “ศาสตร
พระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน
1.2 ปลู กฝ งและเสริมสรางวิถีป ระชาธิป ไตย ความสามัคคี สมานฉัน ท สัน ติวิธี ตอตาน
การทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.3 เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง
2. ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
2.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน อาชญากรรม
และความรุนแรงในรูปแบบตางๆสิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร ฯลฯ
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ
3.3 เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3.4 เขตพื้นที่ชายแดน
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ
นโยบายที่ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
1. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสม
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1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนําหลักสูตรไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและความตองการของผูเรียน
ชุมชน ทองถิ่น และสังคม
1.2 สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ คูคา และ
ภาษาอาเซียนอยางนอย ๑ ภาษา
1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนเต็มตามศักยภาพ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู
2.1 พัฒนาผูเรียนระดับ ก อนประถมศึกษา ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญา ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามชวงวัย
2.3 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน
2.4 สงเสริมการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
เนนทักษะกระบวนการ ใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคในทุกกลุมสาระการเรียนรู ทั้ง
ในและนอกหองเรียน
2.5 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2.6 ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหา และใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรูไดทั้งใน
หองเรียน และนอกหองเรียนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
2.8 สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา (Dual Education) ,
หลักสูตรระยะสั้น
2.9 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผู
มีความสามารถพิเศษ) ใหเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบที่เหมาะสม
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2.10 ส งเสริ มสนับ สนุ น การจัดกิจ กรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพอยาง
เขมแข็งตอเนื่องและเปนรูปธรรม
3. สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International Student
Assessment)
3.2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ
3.3 สงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science Technology
Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสรางสรรค
นวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สอดคลองกับประเทศไทย 4.0
4. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเนนใหมี
การวิจัยในชั้นเรียน
นโยบายที่ 3 ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย
1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับการ
เลื่ อ นวิ ท ยฐ านะในรู ป แบบ ที่ ห ล า กหล าย เช น TEPE Online (Teachers and Educational Personnels
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) ชุ ม ช นแห ง การเรี ย น รู ท า งวิ ช า ชี พ
(Professional Learning Community : PLC) การเรียนรูผา นกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนด
การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การประเมิน และการพัฒนา การสรางแรงจูงใจใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
นโยบายที่ 4 ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
1. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค
1.2 สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบ
คุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคุมกันทางสังคม
2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
2.1 ประสานหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สําหรับ เด็กดอยโอกาส ที่ไมอยูใ น
ทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กตางดาว เด็กไทยที่ไมมีเลขประจําตัวประชาชน เปนตน
2.2 สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่อยางทั่วถึง เชน การพัฒนา
คุ ณภาพศึ กษาทางไกลผ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) , การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)
ฯลฯ
นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนอมนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
1.2 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการ
เรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

1.3 สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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นโยบายที่ 6 ด า นการพั ฒนาระบบบริ หารจัด การและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด การศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได
1.4 สร า งความเข มแข็ ง และยกระดับ คุณภาพสถานศึกษาตามบริบ ทของพื้น ที่ เชน โรงเรีย นที่
ประสบปญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนหองเรียนกีฬา,
โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
1.5 สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง
1.6 ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา
และองคคณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ
2. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
2.1 สงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area-base Management), รูปแบบ
การบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” เปนตน
2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษารวมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
สํานักงานศึกษาธิการภาค
2.3 สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียนฯลฯ
2.4 สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนดวยพลังประชารัฐอยางตอเนื่อง และยั่งยืน
3. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
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3.1 สงเสริม สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ สรางความตระหนัก
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการสวนรวมรับผิดชอบ ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
3.2 ประสานสถาบั น หรื อหนว ยงานทางการศึ ก ษาใหคั ดเลื อ กผูเ รีย นเข าศึ ก ษาต อดว ยวิธี ก ารที่
หลากหลาย
5) ยุทธศาสตรดานการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงราย / พะเยา
5.1 ยุทธศาสตรดานการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงราย
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 ดังตอไปนี้
วิสัยทัศน
เชียงราย เมืองแหงคุณภาพการศึกษา พัฒนาสูสากล บนพื้นฐานวัฒนธรรมลานนา มวลประชาอยูเย็นเปนสุข
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาไดตามมาตรฐานการศึกษาของแตละประเภทสถานศึกษา
2. จัดการศึกษาสอดคลองกับความตองการของผูเรียนเต็มตามศักยภาพของบุคคล
3. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีสมรรถนะดานภาษา
4. จัดการศึกษาอาชีพ มีสมารถนะสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในประเทศเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงรายและกลุมอนุภาคลุมน้ําโขง (GMS)
5. สงเสริมการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณีลานนา ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
6. จัดการศึกษาภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สงเสริมสถาบันครอบครัวใหเขมแข็งและยั่งยืน
8. สรางผลวิจัยที่มีคุณคา สนับสนุนการวิจัยอยางเปนระบบและสงเสริมการตอยอดงานวิจัยสูสังคมและเชิง
พาณิชย
เปาประสงคหลัก
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1. ผูเรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของแตละประเภทสถานศึกษา สามารถศึกษาตอ
และประกอบอาชีพตามความตองการ
2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูความตองการอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มศักยภาพของบุคคล
3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานภาษาที่มีคุณภาพเปนไปตามเปาหมาย เต็มศักยภาพของบุคคล
4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาสรรถนะ ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจเชียงราย
และตรงกับความตองการกลุมอนุภาคลุมน้ําโขง (GMS)
5. ผูเรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพรีลานา ภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
6. ผูเรียนนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนหลักในการดํารงชีวิตในสังคม
7. สถาบันครอบครัว มีความเขมแข็งและยั่งยืน อยูในสังคมอยางมีความสุข
8. ภาคีเครือขาย ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
9. หนวยงานการศึกษาและสถานศึกษา ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนําผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคมและนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1 สรางโอกาสทางการศึ กษาใหเ ขา ถึ งการศึก ษาทุ กระดับ ทุกประเภทและทุ ก
รูปแบบ
กลยุทธ
1.1 พัฒนาสถานศึกษาทุกพื้นที่ใหมีรุปแบบการเรียนการสอน ที่สอดคลองกับศักยภาพผูเรียน
1.2 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการศึกษาที่หลากหลาย สอดคลองกับความตองการของผูเรียนแตละ
บุคคล
1.3 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตในการปองกันภัยพิบัติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ
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2.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
2.2 สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนสามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาเซียน
2.3 พัฒนาแบบจําลองการเรียนการสอนและการเรียนรูยุคใหมที่มุงใหผูเรียนมีทักษะการแสวงความดวยดวย
ตนเอง
2.4 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดเชียงราย
2.5 ปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณีลานนา
ภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชัพและการมีงานทํา
กลยุทธ
3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดหลักสูตรอาชัพควบคูกับวิชาสามัญ
3.2 สนับสนุนใหสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยความรวมมือจากสถาบันอาชีวศึกษา
และสถานประกอบการ
3.3 พัฒนาผูเรียนพิการดานทักษะอาชีพใหเต็มศักยภาพ
3.4 พัฒนาคุณภาพแรงงานใหมีคุณภาพและจัดการทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่อง
3.5 พัฒนาองคความรูและยกระดับการศึกษาอาชีพของบุคลากร
3.6 พัฒนาความรวมมือระหว างหนวยงานรัฐ เอกชน ผูประกอบการในการใช ใหผสมผสาน มุงเนน เพื่อ
แกปญหาแรงงานและทรัพยากรมนุษย
3.7 สนับสนุน คนวาวิจัย เพื่อใชขอมูลในการแขงขัน พัฒนาผลิตภัณฑสินคาและลดตนทุนเพื่อการแขงขัน
ตลาดในกลุมประเทศ GMS และกลุมประเทศอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ
4.1 สงเสริม พัฒนาองคความรูของครูในการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการใชสื่อการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ
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4.2 สรางเครือขายการเรียนรู และการมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของหรือสถาบันการศึกษาในการพัฒนาครู
4.3 สงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา นํากระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ และมีผลงานทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
4.4 พัฒนาครูใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใหมีความรูในการสรางนวัตกรรมเพื่อพัมนาผูเรียนทุกระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
กลยุทธ
5.1 สงเสริมใหเครือขายมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา
5.2 ประสานสงเสริมใหผูปกครอง ชุมชน ภาคีเครือขาย และหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง และยั่งยืนภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ
6.1 สงการอมการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณีลานนา ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษ
สิ่งแวดลอมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษจังหวัดเชียงราย
กลยุทธ
7.1 สถานศึกษาทุกระดับในพื้นที่พิเศษ มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
กลยุทธ
8.1 วิจัยและพัฒนาครู หลักสูตรและการจัดการเรียนรู
8.2 วิจัยและพัฒนาเพื่อใหเกิดนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทยปญหาชุมชนและความตองการของประเทศ
ตลอดจนเพิ่มมูลคาและการแขงขันได
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8.3 พัฒนากลไกการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน
8.4 สงเสริมการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนในรูปแบบตางๆ
8.5 สรางมูลคาเพิ่มจากการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
8.6 พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
8.7 เสริมสรางเครือขายความรวมมือกับชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็ง
8.8 สงเสริม สนับสนุนการสรางโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งดานการศึกษา การพัฒนาอาชีพและการ
สาธารณสุขใหกับประชาชน

5.2 ยุทธศาสตรดานการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพะเยา
วิสัยทัศน
“คนพะเยาไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางมีสุขตามวิถีลานนา
ในโลกศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. สงเสริม สนับสนุนใหประชากรทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21
3. สงเสริมสนับสนุนใหระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเอื้อตอการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคงของสังคมและประเทศชาติ
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ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย กลยุทธ และโครงการ
เปาประสงครวม
1. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเสมอภาค
2. ผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเปนบุคคลแหงการเรียนรู
3. ผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดอยางเหมาะสม
ตัวชี้วัดเปาประสงครวม
1. รอยละของผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และเสมอภาค
2. รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเปนบุคคลแหงการเรียนรู
3. รอยละของผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดอยางเหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคง
2. พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพคนทุกชวยวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
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5. สงเสริมและการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร
1. ผูเรียนมีจิตสํานึกความรูความสามารถทักษะความคิดทัศนคติความเชื่อคานิยมและพฤติกรรมที่
เหมาะสมรูเทาทันการเปลีย่ นแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 สามารถดํารงชีวติ อยูในสังคมไดอยางสันติและสงบสุข
2. กําลังคนมีสมรรถนะตอบสนองตอความตองการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ความประเทศรองรับพลวัตของโลกและการแขงขันในศตวรรษที่ 21
3. ผูเรียนไดรับการศึกษาเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ดวยรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยและมีทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
4. ประชากรทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
5. ผูเรียนมีความรูทักษะทัศนคติและความตระหนักในเรื่องความสําคัญของการพัฒนาและเติบโต ในสังคม
6. ที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมสามารถปรับตัวในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอยางรวดเร็ว
และรุนแรงได
7. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคงของสังคมและประเทศชาติ
กลยุทธ
1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่งคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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1.2 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตาม
แนวตะเข็บชายแดน) และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชาย
ขอบ
ประเด็นยุทธศาสตร 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
กลยุทธ
2.1 ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.2 สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน
ประเด็นยุทธศาสตร 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู
กลยุทธ
3.1 สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวยวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย
3.2 สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
ประเด็นยุทธศาสตร 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
กลยุทธ
4.1 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย
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ประเด็นยุทธศาสตร 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธ
5.1 สงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนําแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในชีวิต
5.2 สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ
การสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตร 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ
6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
6.2 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา

สวนที่ 3
วิเคราะหผูมีสวนไดเสียและการวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัยภายนอก – ภายใน
***********
1. การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย
ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออม จากการ
ดําเนินการตามบทบาทและภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชน นักเรียน ผูปกครอง ประชาชน ชุมชนใน
ทองถิ่น บุคลากรที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา
ผู มี ส ว นได ส ว นส ว นเสี ย (Stakeholders Analysis) ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี
ความสําคัญตอการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคหลักของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดถูกตอง ตรง
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กับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งที่ มีอิทธิพลต อการวางแผนและการดําเนิน งานของสํานั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา จําแนกไดเปน 3 ประเภท คือ
1. ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ภายในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (Internal Stakeholders) ได แ ก ผู บ ริ ห าร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทุกคน
2. ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย โดยตรงในการรั บ บริ ก าร (Marketplace Stakeholders) ได แ ก สถานศึ ก ษา ครู
นักเรียน
3. ผูมีสวนไดสวนเสียในสังคมแตอยูนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (External Stakeholders) ไดแก
ผูปกครอง ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานประกอบการ สมศ. สื่อมวลชน รวมทั้งกลุมการเมืองที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ เปนตน
การวิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและผูรับบริการ
กลุมผูมีสวนไดสวน
เสียและผูรับบริการ

บริการที่ให

ความตองการ/

แนวทางและวิธีการสื่อสาร

ความคาดหวัง

ระหวางกัน

1.ผูมีสวนไดสวนเสียภายในหนวยงาน (Internal Stakeholders)
1.1 ผูบริหารทุกระดับ 1.การมอบหมายงานที่สอดคลองกับ

1.ความกาวหนา 1.คําสั่งแบงงาน

และบุคลากรระดับ

มาตรฐานกําหนดตําแหนง ความรู

มั่นคงในอาชีพ

2.การประชุม อบรม สัมมนา

ปฏิบัติงานทุกคน

ความสามารถและสมรรถนะ

2.ขวัญกําลังใจ

3.การศึกษาดวยตนเอง

2.มีสวนไดสวนเสียโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace Stakeholders)
2.1 นักเรียน

จัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนได

นักเรียนตั้งใจ

1.การจัดกระบวนการเรียนรูตาม

มาตรฐานมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ศึกษาเลาเรียน

หลักสูตร

ตามหลักสูตรใหนักเรียนเปนคนดี

มีระเบียบวินัย

2.การปลูกฝงคุณลักษณะที่พึง

คนเกงและเรียนรูอยางมีความสุข

เปนนักเรียนที่ดี ประสงคโดยกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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การวิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและผูรับบริการ (ตอ)
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

บริการที่ให

และผูรับบริการ

ความตองการ/

แนวทางและวิธีการ

ความคาดหวัง

สื่อสารระหวางกัน

3.ผูมีสวนไดสวนเสียในสังคมแตอยูนอกหนวยงาน (External Stakeholders)
3.1 ผูปกครอง

จัดการศึกษาใหบุตร

ผูปกครองดูแล เอาใจใส 1.การประชุมผูปกครอง

หลานอยางเสมอภาค

นักเรียนและสนับสนุน

และมีคุณภาพได

สงเสริมใหไดเรียนอยาง การเรียนและผลงาน

มาตรฐาน

ตอเนื่องจนจบหลักสูตร นักเรียนอยางสม่ําเสมอ

2.การรายงานผล

3.2 องคกรปกครองสวน - องคกรปกครองสวน

1.โรงเรียนเปน

1.โรงเรียนประชาสัมพันธ

ทองถิ่น

ทองถิ่นตระหนักให

หนวยงานหลักในการ

ดวยวิธีการที่หลากหลาย

ความสําคัญและ

พัฒนาคนในชุมชน

สนับสนุนการศึกษา

2.โรงเรียนจัดการศึกษา

รวมถึงมีจิตสํานึกในการ ดีมีคุณภาพและ
พัฒนาทองถิ่นตนเอง

สอดคลองกับทองถิ่น

2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัยภายนอก – ภายใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนการวางแผนกลยุทธระดับเขต
พื้นที่การศึกษา เริ่มตนดวยการศึกษาสถานภาพขอเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหรูสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษาวา
เปนอยางไร ภายใตแนวคิดที่วาลักษณะเขตพื้นที่การศึกษา ปจจุบันเปนระบบเปด (Open system) ดังนั้นผูบริหาร
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จํ า เป น ต อ งพิ จ ารณาป จ จั ย ที่ เ ป น ประโยชน ต อ การสนั บ สนุ น ต อ การดํ า เนิ น งานเพื่ อ บรรลุ
วัตถุประสงคของเขตพื้นที่การศึกษา และขจัดปจจัยที่เปนขอจํากัดตอการดําเนินงานอันจะนําไปสูความลมเหลวของ
เขตพื้นที่การศึกษา
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหรูสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษาวาเปนอยางไร
โดยวิเคราะหและสังเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมภายนอกและภายในเขตพื้นที่การศึกษา ผล
การศึกษาศึกษาสภาพแวดลอมของเขตพื้นที่การศึกษา จะทําใหทราบวาเขตพื้นที่การศึกษา มีโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง
และจุดออนอยางไรบาง เพื่อนําขอมูลที่ไดไปกําหนดทิศทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา สําหรับขั้นตอนการศึกษา
สภาพแวดลอมของเขตพื้นที่การศึกษา
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การวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา โดยการวิ เ คราะห SWOT (Strengths Weaknesses
Opportunities and Weaknesses - Analysis) หรือ การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ อุปสรรคเปนเครื่ องมื อ

พื้นฐานที่สามารถวิเคราะหภาพรวมของสถานการณของเขตพื้นที่การศึกษา ทําใหทราบสถานการณภายใน (จุดแข็ง
กับจุดออน) และสถานการณภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)

1.สภาพแวดลอมภายนอก
1.1 โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปจจัยหลักของสภาพแวดลอมภายนอกที่เอื้ออํานวยหรือ
สนับสนุนใหสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ
1.2 อุปสรรค (Threats) หมายถึง หมายถึง ปจจัยหลักของสภาพแวดลอมภายนอกที่เปน
ภัยคุกคาม หรือขอจํากัดที่ทําใหการดําเนินงานของสถานศึกษาไมประสบผลสําเร็จ

2.สภาพแวดลอมภายใน
2.1 จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ปจจัยหลักของสภาพแวดลอมภายในที่เปนขอดีหรือขอเดนที่ทําให
เขตพื้นที่การศึกษาประสบผลสําเร็จ
2.2 จุดออน (Weaknesses) หมายถึง ปจจัยหลักของสภาพแวดลอมภายในที่เปนขอดอย ซึ่งสงผลเสีย
ตอการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษาแตละ
เขตพื้นที่การศึกษาไมสามารถควบคุมได หรือควบคุมไดในระยะสั้นๆ ประกอบดวยปจจัยในดานตางๆ ซึ่งมีการ
วิเคราะหไดหลายดาน ในที่นี้ขอเสนอการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ใน 4 ดาน (STEP) ดังตอไปนี้
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1. สังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors : S) ไดแก จํานวนประชากร ,ระบบการศึกษา,
คานิยม, ขนบธรรมเนียมประเพณี, แนวโนมทางสังคม การคมนาคม, การสื่อสาร, อาชีพและปญหาทางสังคม
2.เทคโนโลยี (Technological Factors : T ) ไดแก ความกาวหนาทางเทคโนโลยี , การผลิตเครื่องจักร ,
เทคโนโลยีสารสนเทศ , ภูมิปญญาชาวบาน
3.เศรษฐกิจ (Economic Factors : E) ไดแก รายไดผูปกครอง, ภาวะทางการเงิน,
การวางงาน การลงทุนตาง ๆ, การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
4.การเมื อ งและกฎหมาย (Political and Legal Factors : P) ได แ ก รั ฐ ธรรมนู ญ ,พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษา, หลักสูตร, นโยบายของรัฐบาล นโยบายของหนวยงานตนสังกัด, กฎหมาย,ระเบียบ, การแทรกแซงทาง
การเมือง
การวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มภายใน เป น การศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงต อ การปฏิ บั ติ ง านของ
สถานศึกษาและสถานศึกษาสามารถควบคุมปจจัยเหลานี้ได ในที่นี้ขอเสนอการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ใน 6
ดาน (2s4m) ดังตอไปนี้
1.โครงสรางและนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา (Structure Factors: s1) ไดแก โครงสรางนโยบาย
ระบบงานของเขตพื้นที่การศึกษา
2.ผลผลิตและการบริการ (Products and Service Factors: s2) ไดแก ประสิทธิภาพของ
การใหบริการทางการศึกษา คุณภาพการใหบริการทางการศึกษา คุณภาพของนักเรียน
3.บุคลากร (Man Factors : m1) ไดแก ปริมาณ และคุณภาพของบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
4.ประสิทธิภาพทางการเงิน (Money Factors: m2) ไดแก ความพอเพียง
ความคลองตัวในการเบิกจายเงิน ประสิทธิภาพการใชจายเงินที่เนนผลผลิต การระดมทรัพยากร การใชทรัพยากรของ
เขตพื้นที่การศึกษา
5.วัสดุทรัพยากร (Material Factors : m3) ไดแก ความพอเพียงและคุณภาพ
ของวัสดุอุปกรณของเขตพื้นที่การศึกษา
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6.การบริ หารจั ด การ (Management Factors : m4) ไดแก การมีสว นร วมของบุคลากรในเขตพื้นที่
การศึกษา การมอบอํานาจ การกระจายอํานาจในการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา การประชาสัมพันธ

ลักษณะของประโยคการวิเคราะหสภาพแวดลอม
1.ห า มเขี ยนคํ า วลี ที่ ไม สื่ อต อการกําหนดเปาประสงค/กลยุทธ/ กิจ กรรม เชน สังคมยอมรั บ หนวยงาน,
วัฒนธรรมเปนอุปสรรค, เทคโนโลยีเอื้อต อการนําไปใช, วิกฤติเศรษฐกิจ, การเมืองแทรกแซง, กฎหมายล าสมัย
โครงสรางองคกรไมเหมาะสม, นโยบายไมชัดเจน, การบริหารจัดการไมมีประสิทธิภาพ และวัสดุอุปกรณไมเพียงพอ
เปนตน
2.หามเขียนคําวา “มี” ขึ้นตนประโยค ตองเขียนคําประธานวา “ใครมี”
3.หามเขียนคําวา “ถา” หรือ “หาก” เพราะวาเปนขอความแสดง “เงื่อนไข” แตการวิเคราะหตองการ
ขอความที่แสดง “สภาพ” ที่เปนอยูในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต
4.หามใชคําวา “ควรมี” “ควรทํา” หรือ “ตองการ” เพราะวาเปนขอความแสดงขอเสนอ หรือกลยุทธ
(โดยตรง) ใหเก็บไวเพื่อนําไปเขียนขอความกลยุทธ
5.หลีกเลี่ยงการใชคําวา “ขาด” “ไมม”ี หรือ “ยังไมมี” เพราะเปนการแสดงขอเสนอหรือ
กลยุทธ (โดยออม)
ลักษณะของประโยคการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (จุดแข็ง จุดออน)
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ให เ ขี ย นตั ว แปรที่ แ สดงผลของศั ก ยภาพภายใน (แข็ ง หรื อ อ อ น) ขององค ก รในป จ จุ บั น และอนาคต
เนื่องมาจากตัวแปรสาเหตุใด (ซึ่งจะทําใหชวยในการเขียนกลยุทธ) เชน
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูง เนื่องจาก การจัดการเรียนการสอนของครูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ
(

ผลที่เกิด

เนื่องจาก

เหตุใด)

- ผูบริหารจัดการบริหารหนวยงานอยางมีระบบ เนื่องมาจาก การบริหารจัดที่มีสวนรวมจากทุกสวน
(

ผลที่เกิด

เนื่องจาก

เหตุใด)

ลักษณะของประโยคการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (โอกาส อุปสรรค)
ใหเขียนตัวแปรที่แสดงอิทธิพลจากภายนอก (โอกาส หรือ อุปสรรค) ในปจจุบัน และอนาคต
มีผลตอภารกิจ ใดขององคกร (ซึ่งจะทําใหชวยในการเขียนเปาประสงค และผลลัพท) เชน
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก

ดาน
1.ดานสังคมและ

ประเด็นสําคัญ

โอกาส (+)/
อุปสรรค(-)

1.มีประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาที่เอื้อตอการเรียนรู

+

2. มีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีประเพณีของ

+

วัฒนธรรม (S)

ชาติพันธุที่เปนเอกลักษณ
3. มีสังคมที่เอื้ออาทรตอกัน และมีสภาพที่เปนชนบท
2.ดานเทคโนโลยี (T) 1. ความกาวหนาละความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และมี

+
+

เครือขายอินเทอรเน็ตที่เอื้อตอการเรียนรู
2.ความเจริญทางดานเทคโนโลยีการสื่อสารบางประเภทมีผลลบ
ตอคุณธรรม จริยธรรมของสังคม

-
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3.ดานเศรษฐกิจ(E)

1.ประชาชนเห็นความสําคัญทางการศึกษา ทําให เขตพื้นที่

+

การศึกษาและโรงเรียนไดรบั การสนับสนุน ในการจัดการศึกษา
ทางดานการเงิน
2. ผูปกครองสวนใหญมีรายไดนอย วางงาน และไมสามารถ

-

ปรับตัวใหเขากับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจทําให
ไมสามารถสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
4.ดานการเมืองและ
กฎหมาย(P)

1.รัฐมีกฎหมายการศึกษาและยุทธศาสตรในการจัดการศึกษา

+

สงผลตอการศึกษาของประชาชนชาวไทย และเขตพื้นที่
การศึกษาไดใชแนวทางนั้นสูการปฏิบัติในพื้นที่
2.นโยบายของรัฐดานการศึกษาปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลที่เขามา
บริหารประเทศ สงผลใหเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการได
ลาชาและไมตอเนื่อง

-
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2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
ดาน

ประเด็นสําคัญ

1.ดานโครงสรางและ

1.เขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการอยางมีระบบ

นโยบายของเขตพื้นที่

เนื่องมาจากโครงสรางของเขตพื้นที่การศึกษามีความชัดเจนและ

การศึกษา (s1)

จุดแข็ง (+)/
จุดออน(-)

+

มีการแบงหนาที่อยางเหมาะสม
2. การบริหารจัดการขาดความรวมมือจากผูเกี่ยวของ เนื่องจาก
นโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา กําหนดขึ้นโดยสวนกลาง ซึ่ง

-

เขตพื้นที่การศึกษาไมมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
2.ดานผลผลิตและการ
บริการ(s2)

1.บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติ ปฏิบัติใน

+

ชีวิตประจําวันอยาง เนื่องจากเขารวมโครงการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมนักเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษาต่ํากวาเปาหมายโดยเฉพาะกลุมวิชาสาระหลัก 5 กลุม

-

วิชาสาระ เนื่องมาจาก การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาเปนไปตามบริบทของพื้นที่ของสถานศึกษา
3.ดานบุคลากร( m1)

1. เขตพื้นที่การศึกษาขาดบุคลากรปฏิบัติหนาที่ครบตามกรอบ
อัตรากําลังของเขตพื้นที่การศึกษา
2. บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาขาดความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน

-
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4.ดานประสิทธิภาพการเงิน 1. งบประมาณที่ใชในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาไม
(m2)

-

เพียงพอ และมีความลาชาในการจัดการจัดสรรจากสวนกลาง
2. งบประมาณเบิกจายเปนไปตามที่กําหนด และเปนไปตาม
เปาหมายที่วางไว

5.ดานวัสดุทรัพยากร (m3) 1. อาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความพรอมในการ
บริการครูและผูรับบริการเนื่องจากมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

+
+
-

2. อาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายังขาดพื้นที่บางสวนที่
จําเปนตอการใหบริการและพาหนะตางๆ เชน ลานจอรถ
รถยนตราชการ
6.ดานการบริหารจัดการ

1. เขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เนื่องจาก

(m4)

เขตพื้นที่การศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ

+

อยางชัดเจนมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
2. ระบบเครือขายที่ใชในการติดตอสื่อสารกับโรงเรียนมีความ
ลาชาและไมเปนปจจุบัน เพราะขาดบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญ

สวนที่ 4
ทิศทางการจัดการศึกษาระยะ 4 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
****************
วิสัยทัศนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เปนองคกรแหงความทันสมัย คุณภาพกาวไกล
ฉับไวดวยบริการ ”

-
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คานิยมขององคกร
“องคกรแหงความทันสมัย มีคุณธรรม บริการประทับใจ ฉับไวดวยบริการ”
วัฒนธรรมองคกร : SPM 36
S : Systematic

การบริหารองคกรสูความเปนเลิศอยางมีระบบ โดยใชรูปแบบวงจร
คุณภาพ P-D-C-A

P : Participation

1. รวมมือ รวมใจ คิดวางแผนงานอยางเปนระบบ (Plan)
2. ระดมสรรพกําลังปฏิบัติภารกิจอยางสุดพลัง (Do)
3. เสริมพลัง กระตุน เตือนใจขอผิดพลาด (Check)
4. การนําขอเสนอแนะไปเปนแบบอยางที่ดีขององคกร(Action)
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล

M : 4M

1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปรงใส
4. หลักการมีสวนรวม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุมคา
การบริหารจัดการโดยมีปจจัยพื้นฐานหลัก 4 ประการ

3

1. บุลากร (Man)
2. งบประมาณ (Money)
3. ทรัพยากรอํานวยความสะดวก (Materials)
4. การบริหารจัดการ (Management)
การบริหารจัดการโดยการมีสวนรวม 3 องคคณะ
1. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
2. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. คณะกรรมการเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
จังหวัด
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6

การบริหารงานโดยใชเครือขายสหวิทยาเขต 6 สหวิทยาเขต
1. สหวิทยาเขตริมกก
2. สหวิทยาเขตเบญจมิตร
3. สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
4. สหวิทยาเขตอิงโขง
5. สหวิทยาเขตภามยาว
6. สหวิทยาเขตภูลังกา

เปาประสงคหลัก
1. ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มี
คุณภาพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ส มรรถนะตรงตามสายงาน และมี วั ฒ นธรรมการทํ า งาน ที่ มุ ง เน น
ผลสัมฤทธิ์
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเปน
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนนการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหารจัดการ
บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและ ความรับผิดชอบสูสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบท
ของพื้นที่
7. หนวยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
8. หนวยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
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ยุทธศาสตรดานการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงราย
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 ดังตอไปนี้
วิสัยทัศน
เชียงราย เมืองแหงคุณภาพการศึกษา พัฒนาสูสากล บนพื้นฐานวัฒนธรรมลานนา มวลประชาอยูเย็นเปนสุข
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาไดตามมาตรฐานการศึกษาของแตละประเภทสถานศึกษา
2. จัดการศึกษาสอดคลองกับความตองการของผูเรียนเต็มตามศักยภาพของบุคคล
3. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีสมรรถนะดานภาษา
4. จัดการศึกษาอาชีพ มีสมารถนะสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในประเทศเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงรายและกลุมอนุภาคลุมน้ําโขง (GMS)
5. สงเสริมการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณีลานนา ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
6. จัดการศึกษาภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สงเสริมสถาบันครอบครัวใหเขมแข็งและยั่งยืน
8. สรางผลวิจัยที่มีคุณคา สนับสนุนการวิจัยอยางเปนระบบและสงเสริมการตอยอดงานวิจัยสูสังคมและเชิง
พาณิชย
เปาประสงคหลัก
1. ผูเรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของแตละประเภทสถานศึกษา สามารถศึกษาตอ
และประกอบอาชีพตามความตองการ
2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูความตองการอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มศักยภาพของบุคคล
3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานภาษาที่มีคุณภาพเปนไปตามเปาหมาย เต็มศักยภาพของบุคคล
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4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาสรรถนะ ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจเชียงราย
และตรงกับความตองการกลุมอนุภาคลุมน้ําโขง (GMS)
5. ผูเรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพรีลานา ภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
6. ผูเรียนนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนหลักในการดํารงชีวิตในสังคม
7. สถาบันครอบครัว มีความเขมแข็งและยั่งยืน อยูในสังคมอยางมีความสุข
8. ภาคีเครือขาย ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
9. หนวยงานการศึกษาและสถานศึกษา ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนําผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคมและนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1 สรางโอกาสทางการศึ กษาใหเ ขา ถึ งการศึก ษาทุ กระดับ ทุกประเภทและทุ ก
รูปแบบ
กลยุทธ
1.1 พัฒนาสถานศึกษาทุกพื้นที่ใหมีรุปแบบการเรียนการสอน ที่สอดคลองกับศักยภาพผูเรียน
1.2 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการศึกษาที่หลากหลาย สอดคลองกับความตองการของผูเรียนแตละ
บุคคล
1.3 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตในการปองกันภัยพิบัติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ
2.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
2.2 สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนสามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาเซียน
2.3 พัฒนาแบบจําลองการเรียนการสอนและการเรียนรูยุคใหมที่มุงใหผูเรียนมีทักษะการแสวงความดวยดวย
ตนเอง
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2.4 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดเชียงราย
2.5 ปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณีลานนา
ภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชัพและการมีงานทํา
กลยุทธ
3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดหลักสูตรอาชัพควบคูกับวิชาสามัญ
3.2 สนับสนุนใหสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยความรวมมือจากสถาบันอาชีวศึกษา
และสถานประกอบการ
3.3 พัฒนาผูเรียนพิการดานทักษะอาชีพใหเต็มศักยภาพ
3.4 พัฒนาคุณภาพแรงงานใหมีคุณภาพและจัดการทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่อง
3.5 พัฒนาองคความรูและยกระดับการศึกษาอาชีพของบุคลากร
3.6 พัฒนาความรวมมื อระหว างหนวยงานรัฐ เอกชน ผูประกอบการในการใช ใหผสมผสาน มุงเนน เพื่ อ
แกปญหาแรงงานและทรัพยากรมนุษย
3.7 สนับสนุน คนวาวิจัย เพื่อใชขอมูลในการแขงขัน พัฒนาผลิตภัณฑสินคาและลดตนทุนเพื่อการแขงขัน
ตลาดในกลุมประเทศ GMS และกลุมประเทศอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ
4.1 สงเสริม พัฒนาองคความรูของครูในการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการใชสื่อการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ
4.2 สรางเครือขายการเรียนรู และการมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของหรือสถาบันการศึกษาในการพัฒนาครู
4.3 สงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา นํากระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ และมีผลงานทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
4.4 พัฒนาครูใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใหมีความรูในการสรางนวัตกรรมเพื่อพัมนาผูเรียนทุกระดับ
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ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
กลยุทธ
5.1 สงเสริมใหเครือขายมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา
5.2 ประสานสงเสริมใหผูปกครอง ชุมชน ภาคีเครือขาย และหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง และยั่งยืนภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ
6.1 สงการอมการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณีลานนา ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษ
สิ่งแวดลอมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษจังหวัดเชียงราย
กลยุทธ
7.1 สถานศึกษาทุกระดับในพื้นที่พิเศษ มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
กลยุทธ
8.1 วิจัยและพัฒนาครู หลักสูตรและการจัดการเรียนรู
8.2 วิจัยและพัฒนาเพื่อใหเกิดนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทยปญหาชุมชนและความตองการของประเทศ
ตลอดจนเพิ่มมูลคาและการแขงขันได
8.3 พัฒนากลไกการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน
8.4 สงเสริมการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนในรูปแบบตางๆ
8.5 สรางมูลคาเพิ่มจากการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
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8.6 พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
8.7 เสริมสรางเครือขายความรวมมือกับชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็ง
8.8 สงเสริม สนับสนุนการสรางโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งดานการศึกษา การพัฒนาอาชีพและการ
สาธารณสุขใหกับประชาชน

ยุทธศาสตรดานการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพะเยา
วิสัยทัศน
“คนพะเยาไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางมีสุขตามวิถีลานนา
ในโลกศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. สงเสริม สนับสนุนใหประชากรทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21
3. สงเสริมสนับสนุนใหระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเอื้อตอการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย กลยุทธ และโครงการ
เปาประสงครวม
1. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเสมอภาค
2. ผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเปนบุคคลแหงการเรียนรู
3. ผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดอยางเหมาะสม
ตัวชี้วัดเปาประสงครวม
1. รอยละของผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และเสมอภาค
2. รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเปนบุคคลแหงการเรียนรู
3. รอยละของผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดอยางเหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคง
2. พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพคนทุกชวยวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5. สงเสริมและการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร
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1. ผูเรียนมีจิตสํานึกความรูความสามารถทักษะความคิดทัศนคติความเชื่อคานิยมและพฤติกรรมที่
เหมาะสมรูเทาทันการเปลีย่ นแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 สามารถดํารงชีวติ อยูในสังคมไดอยางสันติและสงบสุข
2. กําลังคนมีสมรรถนะตอบสนองตอความตองการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ความประเทศรองรับพลวัตของโลกและการแขงขันในศตวรรษที่ 21
3. ผูเรียนไดรับการศึกษาเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ดวยรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยและมีทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
4. ประชากรทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
5. ผูเรียนมีความรูทักษะทัศนคติและความตระหนักในเรื่องความสําคัญของการพัฒนาและเติบโต ในสังคม
6. ที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมสามารถปรับตัวในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอยางรวดเร็ว
และรุนแรงได
7. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคงของสังคมและประเทศชาติ
กลยุทธ
1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่งคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.2 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตาม
แนวตะเข็บชายแดน) และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชาย
ขอบ
ประเด็นยุทธศาสตร 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
กลยุทธ
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2.1 ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.2 สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน
ประเด็นยุทธศาสตร 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู
กลยุทธ
3.1 สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวยวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย
3.2 สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
ประเด็นยุทธศาสตร 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
กลยุทธ
4.1 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย
ประเด็นยุทธศาสตร 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธ
5.1 สงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนําแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในชีวิต
5.2 สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ
การสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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ประเด็นยุทธศาสตร 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ
6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
6.2 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
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สวนที่ 5
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ป (พ.ศ.2560 -2564)
***************

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ระยะ 4 ป
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การกําหนดโครงการ/กิจกรรมระยะ 4 ป ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนการกําหนดโครงการ/
กิจกรรม และประมาณการงบประมาณโครงการ ที่ดําเนินการในระยะ 4 ป ที่จะมาตอบสนองในแตละกลยุทธ
โครงการในระดับนี้คือโครงการที่เชื่อมโยงกับงบประมาณตาง ๆ ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดจัดทําเปนปกติอยู
แลว ทั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อตองการสรางโครงการในการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาในชวงระยะเวลาที่
กําหนด เพื่อตอบสนองเปาประสงค พันธกิจ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาโรงเรียนในระยะ 4 ป
ขอบขายของการกําหนดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
-ความหมายของโครงการ
-ที่มาของโครงการ
-กระบวนการกําหนดโครงการ
โครงการ หมายถึง เปนสวนที่รวมกิจกรรม หรือการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการโดยตรง
และนําไปสูการตอบสนองกลยุทธ เปาประสงค ในแตละประเด็นกลยุทธ
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แผนงาน / โครงการ/ กิจกรรม ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
งบประมาณ ป พ.ศ.
กลยุทธสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

กลยุทธระดับโครงการ

โครงการ

ผูรับ

รวม

ผิดชอบ

(25612564)

แหลง
2561

2562

2563

2564

งบประมาณ
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กลยุทธที่ 1 จัด

1.1. พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษา 1. การพัฒนาคุณภาพการจัด กลุมนิเทศ

การศึกษาเพื่อความ

ขั้นพื้นฐานใหประชากรในวัยเรียนระดับ

การศึกษาของโรงเรียนใน

มั่นคง

มัธยมศึกษาทุกคนไดรับการศึกษาที่

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

เหมาะสมและมีคุณภาพ

ดวยการนิเทศอยางเปนระบบ
1.1 พัฒนาศักยภาพ และ
สมรรถนะของผูนิเทศ ดาน
การนิเทศการศึกษา
1.2 นิเทศ ติดตามการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาใน
สังกัดตามนโยบายและ
จุดเนนของ สพฐ
1.3 นิเทศ ติดตามการ
พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน โดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
1.4 พัฒนาระบบนิเทศ
ภายในของสถานศึกษา

ติดตาม
และ
ประเมิน
ผลการจัด
การศึกษา

1,800,000

300,000

400,000

500,000

600,000

งบ สพฐ.
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แหลง

งบประมาณ ป พ.ศ.
กลยุทธสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

กลยุทธระดับโครงการ

โครงการ

ผูรับ

รวม

ผิดชอบ

(25612564)

งบประมาณ
2561

2562

2563

2564
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กลยุทธที่ 1 จัด

1.1. พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษา 2. พัฒนาหลักสูตรกาวสู

การศึกษาเพื่อความ

ขั้นพื้นฐานใหประชากรในวัยเรียนระดับ

มั่นคง

มัธยมศึกษาทุกคนไดรับการศึกษาที่
เหมาะสมและมีคุณภาพ

มัธยมศึกษายุคใหม 4.0
2.1 ทักษะการจัดการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
2.2 จัดระบบกลไกการ
ทดสอบการวัดและ
ประเมินผล
2.3 พัฒนาสื่อ และ
นวัตกรรมการเรียนรูทมี่ ี
คุณภาพมาตรฐาน
2.4 การประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑของ
สถานศึกษา

กลุมนิเทศ
ติดตาม
และ
ประเมิน
ผลการจัด
การศึกษา

3,900,000

800,000

900,000

1,000,000

1,200,000

งบ สพฐ.
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กลยุทธระดับโครงการ

โครงการ

ผูรับผิด

ปงบประมาณ พ.ศ.

แหลง
งบประมาณ

ชอบ
รวม
(25612564)

2561

2562

2563

2564
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กลยุทธสํานักงานเขต 1. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนา
พื้นที่การศึกษา

รวมงานศิลปหัตถกรรม

สงเสริม

หลักสูตร การวัดและประเมินผลที่

นักเรียน

การจัด

1.1 ประชุมการจัดการ

2. สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนสิ ยั รัก

แขงขันศิลปหัตถกรรม

การอาน

นักเรียนระดับภาคเหนือ

3. สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
กลยุทธที่ 2 พัฒนา

4. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจยั และนํา

คุณภาพผูเรียน และ

ผลการวิจัยไปใชพัฒนาคุณภาพการจัด

สงเสริมการจัด

การศึกษา

แขงขัน

กลุม

ผูเรียนอยางมีคณ
ุ ภาพดวยการปรับ
เหมาะสม

การศึกษาเพื่อสรางขีด
ความสามารถในการ

1. สงเสริม สนับสนุนการเขา

1.2 เขารวมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ และติดตาม
โรงเรียนในสังกัดที่เขารวม
การแขงขัน
1.3 จัดการแขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
1.4 ประเมินผลการแขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

การศึกษา

1,400,000

200,000

300,000

400,000-

500,000-

งบ สพฐ.
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1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.พัฒนาและคัดเลือกครูและ

กลุม

ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคณ
ุ ภาพ

บุคลากรทางการศึกษา เพื่อ

พัฒนาครู

ในรูปแบบที่หลากหลาย

มุงสูความเปนเลิศแบบมือ

และ
บุคลากร

2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให
มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนด การ

1.1 ยกยองเชิดชูเกียรติ
บุคลากรในสังกัดสํานักงาน

กําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา

เขตพื้นที่การศึกษา

การบรรจุแตงตั้ง การประเมิน และการ
กลยุทธที่ 3 สงเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

อาชีพ

พัฒนา การสรางแรงจูงใจใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน

2,200,000

400,000

500,000

600,000

700,000

งบ สพฐ.

10,000,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

งบ สพฐ.

ทางการ
ศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 36 (SPM36
Awards)
1.2 คัดเลือกผลงานเปนที่
ประจักษเขารับรางวัล OBEC
Awards
2. พัฒนาขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สพม.
36 ในยุคไทยแลนด 4.0 และ
ศตวรรษที่ 21
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการชา

กลุม
พัฒนาครู
และ
บุคลากร

ราชการครูดานบริหารงาน

ทางการ

บุคคลในสถานศึกษา

ศึกษา
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2.2 อบรมแนวทาง
ขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ใหมีและเลื่อน
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
และเชี่ยวชาญ
2.3 พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ผูอํานวยการ

สถานศึกษา
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2.4 พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ผูอํานวยการ
สถานศึกษา
2.5 พัฒนาขาราชการครู
ตําแหนงครูผูชวย สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36
2.6 อบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง การ
เลื่อนเงินเดือน
2.7 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ใหความรูทางวินัยและการ
ดําเนินการทางวินัย
ขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
2.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อหาแนวทางการประเมิน
ขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ใหมีและเลื่อน
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วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
และเชี่ยวชาญ
2.9 พัฒนาบุคลากร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36
(Organization
Development)
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1. สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให

1. สงเสริมการจัดการศึกษาสู กลุม

ไดรับโอกาสในการเขารับบริการทาง

สถานศึกษาเพื่อการเรียนรู

การศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค

1.1 โรงเรียนคุณธรรม

1.3 สงเสริมกิจกรรมงาน

การศึกษาที่เหมาะสม สําหรับเด็กดอย

ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

เด็กไรสญ
ั ชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กตางดาว
เด็กไทยทีไ่ มมเี ลขประจําตัวประชาชน
กลยุทธที่ 4 ขยาย

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

งบ สพฐ.

1,100,000

100,000

200,000

300,000

400,000

งบ สพฐ.

สงเสริม
การจัด
การศึกษา

1.2 โรงเรียนสุจริต

2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการจัด
โอกาส ที่ไมอยูในทะเบียนราษฎร เชน

7,000,000

1.4 สงเสริมการแขงขันกีฬา
นักเรียน
1.5 คายสภานักเรียน

โอกาสการเขาถึง
บริการทางการศึกษา

“แกนนําหยุดยั้งปญหา ดวย
พลังเด็กและเยาวชน

และการเรียนรูอยางมี

1.6 หนึ่งใจ ติวใหนอง

คุณภาพ
1. จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิต สงเสริม สนับสนุนการสราง
จิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม
จริยธรรม และนอมนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติใน
การดําเนินชีวิต

1. โครงการตอยอดขยายผล
พัฒนาศูนย การเรียนรูล ดใช

กลุม

พลังงานการจัดการขยะและ

สงเสริม

อนุรักษสิ่งแวดลอมใน

การจัด

สถานศึกษาเพื่อขยายผล

การศึกษา
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2. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา

ความรูดานการจัดการขยะ

พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู

ลดใชพลังงานและการ

แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตางๆ ที่ อนุรักษสิ่งแวดลอมสูการ
เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ ปฏิบัติในสถานศึกษาและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 5 จัด
การศึกษาเพื่อ
เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

ชุมชน
2. โครงการนวัตกรรม
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero
Waste School)
กลุม
สงเสริม
การจัด
การศึกษา

กลุม
สงเสริมฯ

1,800,000

300,000

400,000

500,000

600,000

งบ สพฐ.
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กลยุทธที่ 6 พัฒนา

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี

1. พัฒนาประสิทธิภาพการ

กลุม

ระบบบริหารจัดการ

ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการวางแผน

บริหารงานโยบายและแผน

นโยบาย

และสงเสริมการมีสวน การนําแผนไปสูการปฏิบตั ิ การกํากับ
รวมในการจัด
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อ
การศึกษา

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล
2. สรางความเขมแข็งในการบริหาร
จัดการแบบมีสวนรวม สงเสริมการ
บริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช
พื้นที่เปนฐาน (Area-base
Management), รูปแบบการบริหาร
แบบกระจายอํานาจ
3. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน สงเสริม สนับสนุนผูปกครอง
ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมี
ความรู ความเขาใจ สรางความตระหนัก

1.1 จัดทําแผนพัฒนา

1,500,000

200,000

300,000

400,000

500,000

งบ สพฐ.

1,500,000

200,000

300,000

400,000

500,000

งบ สพฐ.

และแผน

การศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจําป
1.2 จัดทําขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษา

2. พัฒนางานการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุ
2.1 อบรมเจาหนาที่การเงิน
บัญชี พัสดุ ของสถานศึกษา
ในสังกัด
2.2 อบรมบุคลากรผูจ ะ

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกํากับ เกษียณอายุราชการ
ดูแล ตลอดจนการสวนรวมรับผิดชอบใน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
3. เสริมสรางศักยภาพการ
บริหารจัดการสํานักงานเขต

กลุม
บริหาร
งาน
การเงิน
และ
สินทรัพย
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พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารจัดการศึกษา
3.2 การบริการทาง
วิชาการดานการบริหาร
จัดการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

กลุม
อํานวย
การ

7,000,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

งบ สพฐ.
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3.3 พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ผูปฏิบัติงานในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36
3.3
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3.3 พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ผูปฏิบัติงานในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36
3.4 ประชุมทีมบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36
3.5 พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของลูกจางประจํา
และลูกจางชั่วคราว
(พนักงานขับรถ) ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36
3.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสรางความรูค วามเขาใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน
3.7 ประชุมผูบริหาร
สถานศึกษา ในสังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36
3.8 พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรทั้งระบบ
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3.3 พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ผูปฏิบัติงานในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36
3.3
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4. เสริมสรางความเขมแข็ง

หนวย

การตรวจสอบภายในของ

ตรวจสอบ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1,500,000

200,000

300,000

400,000

500,000

31,700,000

5,700,000

8,600,000

11,500,000

14,500,000

ภายใน

มัธยมศึกษาเขต 36
4.1 ติดตามตรวจสอบการ
บริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาในสังกัด
4.2 เพิ่มประสิทธิภาพ
เครือขายผูตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา
4.3 สงเสริมสนับสนุน
ศักยภาพผูต รวจสอบภายใน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบ สพฐ.
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คณะผูจัดทํา

ที่ปรึกษา
นายมนตชัย

ปาณธูป

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

นายประจักษ

สีหราช

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ผูใหขอมูล
ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย/พะเยา
ประธานสหวิทยาเขต
ประธานศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูจ ังหวัดเชียงราย/พะเยา
ผูอํานวยการกลุม ศูนย หนวย
เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนในสังกัดทั้ง 59 โรงเรียน

ผูจัดทํา
1. นางสาวอรัญญา

แยงเจริญ

ผูอํานวยกลุม นโยบายและแผน

2. นางนิยดา

พรหมเทพ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ

3. นายวริทธิ์พล

บุญวงค

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

4. นายวรวิทย

ขาวฟอง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

5. นางศศิวิมล

วิกุล

เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน

6. นายภาราดร

กลิ่นอยู

เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
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