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แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ.2559 – 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

 
 

ค ำน ำ 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 76 และ พระราชก าหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 13, 14 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าแผนบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2547 ก าหนดให้ส่วนราชการ จะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 4 ปี ให้สอดคล้องกับนโยบายของ

รัฐบาล กระทรวง และหน่วยงานต้นสังกัด 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์พัฒนา

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของ

เขตพื้นท่ีการศึกษา โดยการน านโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพื่อการรองรับการกระจายอ านาจการ

บริหารและการจัดการศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมต่อไป ท้ังนี้ได้เสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในคราวประชุมครั้งท่ี 1-3/2558 เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2558 ตามกฎกระทรวง

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 ข้อ 3 และประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2550 ข้อ 3 วรรคสอง ข้อ 4 วรรคท้าย 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559-2562 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี การก ากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล 

และรายงานผลการด าเนินงานของส่วนราชการภายในและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2 

ต่อไป 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

กุมภาพันธ์ 2559  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

บทบาท อ านาจ หน้าที ่  

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2  เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแล
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีดําเนินการ              
ให้เป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ เขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรา 38  แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 และมาตรา 37 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
มาตรา 33 การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยแบ่งเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อีกท้ังกฎกระทรวงว่าด้วยกําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วน
ราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553  ลงวันท่ี 13 กันยายน 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 
2  พ.ศ.2553  ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2553  กําหนดให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้  
 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิ เคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ั วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน                  
เขตพื้นท่ีการศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมท้ังกํากับตรวจสอบ 
ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน           
การจัด และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ี            
จัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 9. ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็นอํานาจหน้าท่ี   ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 



โครงสร้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทําหน้าท่ีบริหารและจัดการศึกษาใน เขต
พื้นท่ีการศึกษาตามอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยมีการแบ่ง
ส่วนราชการภายในออกเป็นกลุ่มตามงานท่ีปฏิบัติในลักษณะกํากับดูแล ประสานส่งเสริม และสนับสนุนการ
จัดการ ศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  ตามอํานาจหน้าท่ีของสํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาท่ีกล่าวแล้วข้างต้น 
รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน ของคณะกรรมการและ โดยได้แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงาน      
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
พ.ศ.2553 ดังนี้ 
 1. กลุ่มอํานวยการ (กอน.) มีขอบเขตภารกิจเกี่ยวกับ งานการบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์งาน
ประสานงาน และงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
 2. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (กบง.) มีขอบเขตภารกิจเกี่ยวกับ  งานบริหารการเงินงาน
บริหารงานบัญชี และงานพัสดุและสินทรัพย์ 
  3. กลุ่มบริหารงานบุคคล (กบค.)  มีขอบข่ายภารกิจเกี่ยวกับ งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนด
ตําแหน่ง งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ งานพัฒนาบุคลากรงาน
เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.  และงานวินัยและนิติการ  
 4. กลุ่มนโยบายและแผน (กนผ.) มีขอบข่ายภารกิจเกี่ยวกับ งานข้อมูลสารสนเทศ งานติดตาม
ประเมินผลและรายงาน งานนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ และงานเลขานุการคณะกรรมการเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
 5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (กสจ.) มีขอบข่ายภารกิจเกี่ยวกับ งานส่งเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษา งานส่งเสริมกิจการนักเรียน งานส่งเสริมกิจการพิเศษ  
 6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (กนต.) มีขอบข่ายภารกิจเกี่ยวกับงาน
พัฒนาหลักสูตร งานวัดและประเมินผล งานส่งเสริมและพัฒนาส่ือนวัตกรรม งานนิเทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 7. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (กสช.) มีขอบข่ ายภารกิจเกี่ยวกับ งานส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา และงานส่งเสริมกิจการนักเรียน  
 8.  หน่วยตรวจสอบภายใน  (ตสน.) มีขอบข่ายภารกิจเกี่ยวกับ งานตรวจสอบการเงินและการบัญชี 
และงานตรวจสอบการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิแสดง โครงสร้างสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

 

 

 
 
 
 
หมายเหตุ 

 กพท. หมายถึง  คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา 

 อ.ก.ค.ศ. หมายถึง อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ก.ต.ป.น. หมายถึง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี 
     การศึกษา 

 กอน. หมายถึง  กลุ่มอํานวยการ 

 กบง. หมายถึง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 กสจ. หมายถึง  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 กสช. หมายถึง กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

 กนผ. หมายถึง กลุ่มนโยบายและแผน 

 กนต. หมายถึง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 กบค. หมายถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 ตสน. หมายถึง หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

ตสน. 

 

ก.ต.ป.น. 
 

สพป.เชียงราย เขต 2 

 

กพท. 
 

กอน
. 

กบง. 

 

กสช. 
 

กนผ. กนต
. 
 

กบค. 
 

อ.ก.ค.ศ.  
เขต

พื้ นที ่

 

กสจ. 
 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



   ท าเนียบผู้บริหาร 
                                                     
                                                    
 

            
 
 
 
 

               นายประถม เช้ือหมอ 
                   ผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 
 

 
                 รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 
  
                                                        
 
 
 
 
       นายวิญํู ธนะชัยขันธ์       นายจําเนียร ประมวล      นายวรพงษ์ สันติวงค์       
 
 
                                                                                      
 
 
 
                      นายจรัส  รินเท่ียง          นายจรัญ แจ้งมณี          
 

 

 

 

 
 



ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
               นายทศพร จันทร์เนตร           นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร       นายอดุลย์ เชียงแรง 
                กลุ่มนโยบายและแผน   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   กลุ่มอํานวยการ                            
 
 
               
 
 
 
 
 
              นางจินดา กําลังประสิทธิ์           นางรัตนา วงศ์แก้ว     น.ส.ภัฌฏาภรณ์ ชัยมัง 
                  กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน         หน่วยตรวจสอบภายใน 
  
 
 
 
 
 
 

         นายสุรัตน์ สรวงสิงห์               นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักด์ิ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 
  
 
 
 
 



ตาราง 1 รายช่ือคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1.นายอุดม ประมวล  ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ, ข้าราชการบํานาญ)  
2.นายบุญเพ็ง แปงการิยา ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.บ้านดอนสลี) 
3.นายสนิท สายปินตา ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.บ้านโปุงนก) 
4.นายนรินทร์ นนัทิพงศา ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.เจริญเมืองวิทยา) 
5.นางสิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผอ.กองการศึกษาเชียงราย  

มทร.ล้านนาเชียงราย)  
6.นายบุญฤทธิ์ ภู่ไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.ปุางิ้ววิทยา) 
7.นายอุทัย ศรีมูล ผู้ทรงคุณวุฒิ (ข้าราชการบํานาญ) 
8.นายมานพ ชัยบัวคํา ผู้แทนองค์กรชุมชน (กํานันตําบลโรงช้าง) 
9.นางสาวนันนารี หลวงมอย ผู้แทนองค์กรเอกชน (ผอ.ศูนย์เพื่อน้องหญงิ) 
10.นายอาคม จันต๊ะมา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(นายกเทศมนตรีตําบลแม่สรวย) 
11.นายเสวศ สมบูรณ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(นายก อบต.จอมหมอกแก้ว) 
12.นางไพรพรรณ บุญมา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู (ครู รร.บ้านฝ่๎งต้ืน) 
13.นายประเสริฐ ชินวะโร ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา 

(ผอ.รร.ศรีโพธิ์เงินวิทยา) 
14.นายสุธน จินดารัตน์ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู (ข้าราชการบํานาญ) 
15.นางจินดา ดารานนท์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน (รร.อนุบาลคํานวณ) 
16.นายศักรินทร์ จักรสาร ผู้แทนครูโรงเรียนเอกชน (รร.วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา) 
17.นายประถม  เช้ือหมอ เลขานุการ (ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2) 
18.นายจรัญ  แจ้งมณี     ผู้ช่วยเลขานุการ (รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2) 
19.นายทศพร จันทร์เนตร ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน)  
20.นางสาวเพ็ชรสี วรรณรถ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ กพท. 

หมายเหตุ  ดํารงตําแหน่ง ปี 2558-2560 
 

 

 

 

 

 



ตาราง 2 รายช่ือคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 
ตาราง 3 รายช่ือคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายประถม  เช้ือหมอ ประธานกรรมการ 
2.นางอรทัย  ชุมพลกุล   กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของเอกชน 
3.นายอํานวย  จอมใจ    กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ 
4.นายสัญญา  ทะกัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.บ้านโปุง) 
5.นายสนิท  บุญเจริญ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.บ้านปางอ่ายห้วยชมภู) 
6.นายสันต์   คํามะนาม    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.บ้านแม่แก้วเหนือ) 
7.นางสาวดอกรัก  สมบัติหลาย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.บ้านห้วยหมอเฒ่า) 
8.นางพัชรินทร์  ปิจมิตร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.บ้านโปุงปูเฟือง) 
9.นายสุรัตน์ สรวงสิงห์  กรรมการและเลขานุการ (ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ) 
10.นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น. 
11.นายอนุรักษ์ พรมเลข ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น. 
12.นางสาววรลักษณ์ จันทร์เนตร ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น. 

 
 
 
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1.นายทวีศักดิ์ วุฑฒิพงษ์พิพัฒน ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธาน อ.ก.ค.ศ.) (ข้าราชการบํานาญ) 
2.นายสัจจา วงศาโรจน์ ผู้แทน ก.ค.ศ. 
3.นายอิ่นคํา  ใจกันทะ ผู้แทนคุรุสภา (ผอ.รร.บ้านโปุงเทวี) 
4.นายโสภณ คําปาเช้ือ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ข้าราชการบํานาญ) 
5.นายสากล วรรณสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.นายขจร ไผคํา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.นายสนธยา น้อยพันธุ ์ ผู้แทนข้าราชการครู 

(ครู รร.บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา) 
8.นายอดุลย์ คงยืน ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.รร.พานพสกสวัสด์ิ)  
9.นายอดุลย์ เชียงแรง ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ผอ.กลุ่มอํานวยการ) 
10.นายประถม เช้ือหมอ เลขานุการ (ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2) 
11.นายวิญํู ธนะชัยขันธ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ (รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2) 
12.นางจินดา กําลังประสิทธิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
13.นางกุลนันทน์ เวียงห้า  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 



สภาพทั่วไป  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ต้ังอยู่ท่ีบ้านร่องศาลา  หมู่ ท่ี 3 ถนน
พหลโยธิน ตําบลดงมะดะ อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย รับผิดชอบการบริหารจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นท่ี
จังหวัดเชียงราย 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่ลาว อําเภอพาน อําเภอปุาแดด อําเภอแม่สรวย และอําเภอ        
เวียงปุาเปูา 572 หมู่บ้าน 39 ตําบล 34 องค์การบริหารส่วนตําบล 12 เทศบาลตําบล ลักษณะทางภูมิศาสตร์   
ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีสูงประมาณร้อยละ 60 พื้นท่ีในเขตบริการ 4,408 ตารางกิโลเมตร และ มีข้อมูลอื่น ดังนี้ 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 โรงเรียนในสังกัด 183 โรงเรียน นักเรียนในสังกัด สพฐ. ท้ังหมด 24,180 คน ครู 1,653 คน       
โรงเรียนเอกชน 12 โรงเรียน นักเรียน 5,999 คน ครู 285 คน 
 
 
 
 



ตาราง 4 จํานวนสถานศึกษา ในเขตบริการ ประจําปีการศึกษา 2558 จําแนกตามอําเภอ 
ท่ี  อ าเภอ ประถมศึกษา 

(แห่ง) 
 เรียนรวม 

(แห่ง) 
รวม  

(แห่ง) 
เอกชน 
(แห่ง) 

รวมทั้งสิ้น 
(แห่ง) 

 โอนเทศบาล 
(แห่ง) 

1 ปุาแดด 11 1 12 2 14 2 
2 พาน 56 8 64 5 69 4 
3 แม่ลาว 15 0 15 0 15 0 
4 แม่สรวย 52 1 53 1 54 0 
5 เวียงปุาเปูา 39 0 39 4 43 0 
 รวม 173 10 183 12 195 6 

 
 ตาราง 5 จํานวนโรงเรียนในสังกัด  สพป.ชร.2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 
ท่ี 

 โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 
จ านวน

(โรงเรียน) 
จ านวนนักเรียน (คน) จ านวน 

  ห้อง   ชาย    หญิง   รวม  
1 ต้ังแต่ 501 – 1,500 คน  5 1,739 1,710 3,449 143 
2 ต้ังแต่  301-500 คน 13 2,539 2,384 4,923 198 
3 ต้ังแต่ 201-300 คน 19 2,354 2,232 4,586 216 
4 ต้ังแต่ 121-200 คน 38 2,975 2,662 5,637 359 
5 ไม่เกิน 120 คน 109 2,965 2,620 5,585 747 
 รวมทั้งหมด 184 12,572 11,608 24,180 1,663 

 
ตาราง 6 รายช่ือโรงเรียนท่ีไม่มีนักเรียน จํานวน 9 โรงเรียน ดังนี ้

โรงเรียน ไปเรียนรวมกับโรงเรียน ปีการศึกษา 
1.โรงเรียนบ้านห้วยลึกผาลาดสามัคคี   โรงเรียนบ้านปุาแดงงาม 1/2555 
2.โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม โรงเรียนร่องธารวิทยา 1/2555 
3.โรงเรียนบ้านแม่เย็น   โรงเรียนปูแกง(อนิทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1/2555 
4.โรงเรียนบ้านกว๋าวโท้ง   โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1/2555 
5.โรงเรียนบ้านท่าดอกแก้ว   โรงเรียนสันหนองควาย 1/2556 
6.โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว   โรงเรียนบ้านโปุงแดง 2/2555 
7.โรงเรียนบ้านดงขนนุ   โรงเรียนธารทองวิทยา(ปุารวก) 2/2555 
8.โรงเรียนบ้านหนองผักจิก   โรงเรียนบ้านโปุงแดง 1/2556 
9.โรงเรียนบ้านทุ่งฟูาผ่า   โรงเรียนชุมชนบ้านสันจําปา 1/2556 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ  ตุลาคม 2558  
 
 



ตาราง 7 จํานวนโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน และจํานวนครูตาม จ.18 จําแนกตามรายอําเภอ 
อ าเภอ จ านวน

นักเรียน 
จ านวนครูตาม จ.18 จ านวน 

ห้องเรียน 
ครูตาม
เกณฑ์ 

ขาด/เกิน 
ผอ.รร. ครูผู้สอน รวม 

ปุาแดด 1,234 11 91 102 94 98 4 
พาน 5,142 62 428 490 465 400 90 
แม่สรวย 10,388 62 532 594 511 614 -20 
เวียงปุาเปูา 5,745 42 358 400 366 410 -10 
แม่ลาว 1,671 15 127 142 128 131 11 

รวม 24,180 192 1,536 1,728 1,564 1,653 75 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ  มิถุนายน 2558  
 
ตาราง 8 รายช่ือโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ี  จําแนกตามอําเภอ 

ท่ี โรงเรียน ชื่อโรงเรียนเดิม อ าเภอ จ านวนนักเรียน จ านวนครู 
ชาย หญิง รวม ครู ครูอัตราจ้าง 

1 เทศบาล 1 ปุาแดด อนุบาลปุาแดด ปุาแดด 62 74 136 6 - 
2 เทศบาล 2 ปุาแงะ สามัคคีราษฎร์

รังสรรค์ 
ปุาแดด 143 121 264 16 3 

3 เทศบาล 1 บ้านเก่า บ้านเก่า พาน 309 301 610 20 5 
4 องค์การบริหาร

ส่วนตําบล
ทรายขาว 

บ้านท่าฮ่อ พาน 130 100 230 12 6 

5 องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมือง
พาน 

บ้านดอนตัน พาน 68 63 131 10 2 

6 องค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอยงาม 

บ้านสันช้างตาย พาน 65 64 129 7 1 

 รวม   777 723 1,500 71 17 
 
 

 

 

 

 

 



ตาราง 9 รายช่ือโรงเรียนสังกัดสังกัดสถานศึกษาเอกชน  ประจําปีการศึกษา 2558 

ท่ี ชื่อโรงเรียน อ าเภอ 
จ านวนนักเรียน (คน) 

จ านวนครู (คน) 
ชาย หญิง รวม 

1 อนุบาลคริสเตียนสันกอง ปุาแดด 74 86 160 9 

2 อนุบาลลูกรักปุาแดด ปุาแดด 142 140 282 13 

3 ศิริมาตย์เทวี พาน 698 643 1,341 61 

4 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา พาน 280 286 566 35 

5 วัฒนศึกษา พาน 427 452 879 36 

6 อนุบาลคํานวณ พาน 98 63 161 7 

7 อนุบาลศิริวัฒนา พาน 143 140 283 11 

8 เซนต์มารีอาแม่สรวย แม่สรวย 262 267 529 17 

9 นุชนาถอนุสรณ ์ เวียงปุาเปูา 537 633 1,170 63 

10 ความหวังเวียงปุาเปูา เวียงปุาเปูา 204 206 410 20 

11 พิทักษ์เกียรติวิทยา เวียงปุาเปูา 59 56 115 9 

12 อนุบาลบ้านรักเด็ก เวียงปุาเปูา 56 47 103 4 

 
รวม 

 

2,980 3,019 5,999 285 

  
ตาราง 10 รายช่ือโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตบริการของ สพป.ชร.2 ปีการศึกษา 2558 
ท่ี โรงเรียน อ าเภอ นักเรียน 

(รูป) 
ครูประจ า (รูป/คน) ครูพิเศษ 
พระภิกษุ คฤหัสถ์ พระภิกษุ คฤหัสถ์ 

1 โรงเรียนพุทธศาสตร์
ศึกษา 

ปุาแดด 54 0 2 0 3 

2 โรงเรียนชยาภิวัฒน์
วิทยา 

พาน 164 2 11 0 3 

3 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 
วิทยา 

เวียงปุาเปูา 152 6 8 0 1 

4 โรงเรียนวัดหนองบัว
พิทยา 

เวียงปุาเปูา 156 3 5 0 1 

 
 
 
 



ตาราง 10 รายช่ือโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตบริการของ สพป.ชร.2 ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
ท่ี โรงเรียน อ าเภอ นักเรียน 

(รูป) 
ครูประจ า (รูป/คน) ครูพิเศษ 
พระภิกษุ คฤหัสถ์ พระภิกษุ คฤหัสถ์ 

5 โรงเรียนพระธาตุ 
เวียงฮ่อฯ 

เวียงปุาเปูา 53 3 3 1 1 

6 โรงเรียนวัดบุญเรือง 
วิทยา 

แม่ลาว 98 1 3 3 3 

 รวม  677 15 32 4 12 
 

ตาราง 11 โรงเรียนสังกัดตํารวจตระเวนชายแดน  ในเขตบริการของ สพป.ชร.2 ปีการศึกษา 2558  

ท่ี โรงเรียน อ าเภอ  จ านวนนักเรียน(คน) จ านวนครู(คน) 
1 โรงเรียนบ้านดอยล้าน  แม่สรวย 43 8 

 
ตาราง 12  โรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนห้องเรียน  ในสังกัด สพป.ชร.2  ประจําปีการศึกษา 2558 
ท่ี 

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน 
รวมทั้งหมด 

ชาย หญิง รวม ห้อง 
1 57020001 เจริญเมืองวิทยา 63 58 121 8 
2 57020002 บ้านเจริญเมือง 14 17 31 8 
3 57020003 บ้านปุาตึง 28 28 56 8 
4 57020004 บ้านปุาบง 90 84 174 11 
5 57020005 บ้านสิบสอง 29 17 46 7 
6 57020006 บ้านจําคาวตอง 6 13 19 6 
7 57020007 สันหนองควาย 47 37 84 11 
8 57020010 ร่องธารวิทยา 116 104 220 11 
9 57020011 บ้านหนองตุ้ม - - - - 

10 57020012 บ้านหนองผักจิก - - - - 
11 57020013 บ้านโปุงแดง 101 92 193 11 



ตาราง 12  โรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนห้องเรียน  ในสังกัด สพป.ชร.2  ประจําปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
ท่ี 

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน 
รวมทั้งหมด 

ชาย หญิง รวม ห้อง 
12 57020014 บ้านห้วยทรายขาว - - - - 
13 57020016 บ้านร่องคตสันปูเลย 13 19 32 7 
14 57020017 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 55 38 93 11 
15 57020018 บ้านดงเวียง 11 9 20 8 
16 57020019 บ้านดงขนุน - - - - 
17 57020020 บ้านสันมะแฟน 14 9 23 6 
18 57020021 ธารทองวิทยา(ปุารวก) 130 122 252 11 
19 57020023 ชุมชนบ้านทุ่งปุาแดด 27 11 38 3 
20 57020024 บ้านปุาหัดปุาแขม 15 19 34 5 
21 57020025 บ้านห้วยประสิทธิ์ - - - - 
22 57020027 บ้านศาลา 39 37 76 8 
23 57020028 บ้านปางเกาะทราย 30 32 62 6 
24 57020029 ริมวัง ๑ 10 9 19 7 
25 57020030 ริมวัง ๒ 14 13 27 8 
26 57020032 บ้านสันผักแค 11 11 22 6 
27 57020034 บ้านม่วงคํา 37 34 71 8 
28 57020035 บ้านสันต้นผ้ึง 24 26 50 8 
29 57020036 บ้านฝ่๎งต้ืน 68 53 121 11 
30 57020038 บ้านหนองบัว 37 36 73 8 
31 57020039 บ้านปุาส้าน 26 40 66 8 
32 57020042 อนุบาลพาน(ปุากว๋าวฯ) 138 114 252 14 
33 57020043 พานพสกสวัสด์ิ 393 392 785 28 



ตาราง 12 โรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนห้องเรียน  ในสังกัด สพป.ชร.2  ประจําปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
ท่ี 

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน 
รวมทั้งหมด 

ชาย หญิง รวม ห้อง 
34 57020044 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 188 179 367 17 
35 57020045 บ้านปุาสัก 8 5 13 6 
36 57020046 บ้านแม่เย็น - - - - 
37 57020047 บ้านดง 5 1 6 5 
38 57020048 บ้านสันต้นแหน 11 11 22 6 
39 57020049 บ้านจําผักกูด 16 8 24 7 
40 57020050 โปุงทะลายใหม่เจริญ 13 7 20 6 
41 57020051 บ้านแม่แก้วเด่นชัย 18 11 29 8 
42 57020052 บ้านแม่แก้วเหนือ 21 10 31 7 
43 57020053 บ้านแม่แก้ว 5 10 15 8 
44 57020054 บ้านแม่แก้วใต้ 14 13 27 7 
45 57020055 บ้านปอเรียง 20 7 27 8 
46 57020056 บ้านแม่อ้อนอก 37 32 69 8 
47 57020057 บ้านแม่อ้อ 31 32 63 8 
48 57020058 เวียงห้าว 75 56 131 11 
49 57020059 บ้านท่าดอกแก้ว - - - - 
50 57020061 บ้านแม่คาวหลวง 13 9 22 4 
51 57020062 สันกลางวิทยา 25 38 63 10 
52 57020063 บ้านถ้ํา 43 49 92 8 
53 57020065 บ้านปุาต้าก 79 54 133 9 
54 57020066 บ้านเหมืองง่า 37 19 56 6 
55 57020068 บ้านสันติวัน 21 15 36 8 
56 57020071 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 73 71 144 11 
57 57020072 ชุมชนสันมะเค็ด 30 35 65 8 
58 57020073 บ้านกว๋าวโท้ง - - - - 



ตาราง 12 โรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนห้องเรียน  ในสังกัด สพป.ชร.2  ประจําปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
ท่ี 

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน 
รวมทั้งหมด 

ชาย หญิง รวม ห้อง 
59 57020074 บ้านสันต้นดู่ 47 36 83 8 
60 57020075 บ้านกล้วย 98 78 176 8 
61 57020077 บ้านปุาแดงงาม 62 45 107 11 
62 57020078 บ้านหนองฮ่างสันหลวง 14 6 20 6 
63 57020079 บ้านปุาคา 21 12 33 8 
64 57020080 ปุาแดงวิทยา 93 115 208 11 
65 57020081 บ้านห้วยลึกผาลาดสามัคคี - - - - 
66 57020082 บ้านปุาแงะ 80 75 155 11 
67 57020083 บ้านปุาเส้า 15 10 25 5 
68 57020084 บ้านใหม่พัฒนา 30 14 44 7 
69 57020087 บ้านใหม่ใต้ 10 5 15 7 
70 57020089 บ้านสักพัฒนา 50 48 98 8 
71 57020090 บ้านแม่พุง 39 32 71 7 
72 57020091 โรงช้างวิทยา 92 75 167 11 
73 57020092 บ้านโปุง 71 51 122 8 
74 57020094 ศรีโพธิ์เงินวิทยา 82 78 160 11 
75 57020095 บ้านวังวิทยา 143 128 271 11 
76 57020096 ชุมชนบ้านสันมะค่า 54 52 106 8 
77 57020097 บ้านปุาตึงงาม 45 46 91 8 
78 57020098 บ้านร้องบง 50 44 94 8 
79 57020099 เจดีย์หลวงพิทยา 107 127 234 10 
80 57020100 บ้านห้วยหมอเฒ่า 55 38 93 6 
81 57020101 บ้านสันก้างปลา 43 28 71 8 
82 57020102 บ้านแม่ตาแมว 10 9 19 7 
83 57020103 บ้านดินดํา 55 50 105 8 
84 57020104 บ้านแม่ผักแหละ 134 122 256 12 



ตาราง 12 โรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนห้องเรียน  ในสังกัด สพป.ชร.2  ประจําปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
ท่ี 

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน 
รวมทั้งหมด 

ชาย หญิง รวม ห้อง 
85 57020105 บ้านปุาถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 30 33 63 8 
86 57020106 บ้านแม่ตํ๋า 176 151 327 15 
87 57020107 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 196 170 366 14 
88 57020108 บ้านปางหลวง 17 29 46 8 
89 57020109 บ้านปางหก 13 17 30 7 
90 57020110 ห้วยน้ําขุ่นวิทยา 340 348 688 27 
91 57020112 บ้านห้วยมะแกง 79 64 143 8 
92 57020113 บ้านห้วยสะลักวิทยา 108 98 206 9 
93 57020114 บ้านปุาแดด(เวทยาสมิทธิ์) 197 202 399 14 
94 57020115 ชุมชนบ้านโปุง 132 123 255 13 
95 57020116 บ้านดอนสลี 71 82 153 8 
96 57020117 บ้านหัวฝาย 70 65 135 8 
97 57020118 บ้านห้วยหญ้าไซ 201 202 403 18 
98 57020119 บ้านแม่ตาช้าง 37 28 65 8 
99 57020120 บ้านปางอ้อย 22 19 41 8 

100 57020121 บ้านปุาเมี่ยงแม่พริก 15 15 30 7 
101 57020122 บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) 59 58 117 8 
102 57020123 ชุมชนบ้านสันจําปา 240 210 450 13 
103 57020124 บ้านทุ่งฟูาผ่า - - - - 
104 57020126 บ้านโปุงปูเฟือง 29 17 46 8 
105 57020128 บ้านหนองผํา 69 55 124 8 
106 57020129 บ้านปุาบงท้าวแก่นจันทน์ 63 96 159 8 
107 57020130 อนุบาลแม่สรวย 176 168 344 19 
108 57020131 บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) 83 76 159 10 
109 57020132 บ้านวาวี 325 317 642 29 
110 57020133 บ้านมังกาล่า 44 53 97 8 



ตาราง 12 โรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนห้องเรียน  ในสังกัด สพป.ชร.2  ประจําปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
ท่ี 

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน 
รวมทั้งหมด 

ชาย หญิง รวม ห้อง 
111 57020134 บ้านเลาลี 90 94 184 8 
112 57020135 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 47 41 88 8 
113 57020136 บ้านแม่โมงเย้า 31 21 52 8 
114 57020138 ดอยเวียงวิทยา 52 49 101 8 
115 57020139 โปุงกลางน้ําประชาสรรค์ 137 126 263 12 
116 57020140 บ้านขุนสรวย 33 45 78 8 
117 57020141 บ้านห้วยไคร้ 193 208 401 16 
118 57020142 บ้านห้วยน้ําเย็น 116 124 240 11 
119 57020143 บ้านห้วยกล้า 18 25 43 8 
120 57020144 บ้านผาแดงหลวง 65 55 120 10 
121 57020145 บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) 170 153 323 13 
122 57020146 บ้านแสนเจริญ 7 7 14 5 
123 57020147 บ้านดอยช้าง 311 298 609 30 
124 57020148 บ้านห้วยมะซาง 126 122 248 11 
125 57020149 บ้านห้วยขี้เหล็ก 17 13 30 8 
126 57020150 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 76 72 148 11 
127 57020151 บ้านห้วยเฮี้ย 63 62 125 8 
128 57020152 บ้านแม่ยางมิ้น 81 64 145 8 
129 57020153 เวียงผาวิทยา 370 355 725 29 
130 57020154 บ้านสัน 39 23 62 8 
131 57020155 บ้านลังกา 48 34 82 8 
132 57020156 บ้านโปุงเทวี 112 82 194 11 
133 57020157 บ้านปุาตึง 40 42 82 8 
134 57020158 บ้านห้วยหินลาดใน 11 7 18 7 
135 57020160 บ้านปุาสัก 51 38 89 8 
136 57020161 บ้านฮ่างตํ่า 135 108 243 10 
137 57020164 ปุางิ้ววิทยา 168 149 317 14 



ตาราง 12 โรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนห้องเรียน  ในสังกัด สพป.ชร.2  ประจําปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
ท่ี 

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน 
รวมทั้งหมด 

ชาย หญิง รวม ห้อง 
138 57020165 บ้านหม้อ 19 10 29 7 
139 57020167 ไทยรัฐวิทยา ๓๒ 122 110 232 13 
140 57020168 อนุบาลแม่ขะจาน 131 119 250 12 
141 57020169 บ้านปุาแงะ 31 30 61 8 
142 57020170 บ้านทุ่งยาว 17 12 29 7 
143 57020171 ปางมะกาดวิทยา 59 57 116 11 
144 57020172 บ้านห้วยโปุง 30 31 61 8 
145 57020173 บ้านห้วยม่วง 55 46 101 8 
146 57020174 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 49 43 92 11 
147 57020175 โปุงน้ําร้อนวิทยา 100 102 202 11 
148 57020176 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 79 52 131 8 
149 57020177 บ้านขุนลาว 17 14 31 8 
150 57020178 บ้านแม่เจดีย์ 22 19 41 8 
151 57020179 บ้านโฮ่ง 65 59 124 11 
152 57020180 อนุบาลเวียงปุาเปูา 237 227 464 17 
153 57020181 ชุมชนบ้านกู่(ปุาเปูาประชานุเคราะห์) 52 57 109 8 
154 57020182 บ้านหนองยาว 63 58 121 8 
155 57020183 ดอยเวียงผาพิทยา 223 228 451 16 
156 57020184 บ้านแม่ปูนหลวง 146 132 278 11 
157 57020186 เวียงกาหลงวิทยา 66 59 125 11 
158 57020187 บ้านปุาจ่ัน 61 58 119 8 
159 57020188 บ้านสันมะเค็ดสันข้ีเหล็กหัวฝายพัฒนา 58 65 123 8 
160 57020189 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 114 82 196 11 



ตาราง 12 โรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนห้องเรียน  ในสังกัด สพป.ชร.2  ประจําปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
ท่ี 

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน 
รวมทั้งหมด 

ชาย หญิง รวม ห้อง 
161 57020190 บ้านดงปุาส้านใหม่เจริญ 34 27 61 8 
162 57020191 บ้านเด่นศาลา 140 127 267 12 
163 57020192 บ้านแม่ตะละ 88 59 147 11 
164 57020193 บ้านปางมะขามปูอม 8 6 14 7 
165 57020194 บ้านโปุงนก 174 137 311 12 
166 57020195 บ้านโปุงเหนือ 82 118 200 11 
167 57020196 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 57 64 121 11 
168 57020197 บ้านสันสลี 30 21 51 8 
169 57020198 อนุบาลจอมหมอกแก้ว 57 57 114 8 
170 57020200 บ้านท่ามะโอ 34 27 61 8 
171 57020203 บ้านดงมะดะ 58 78 136 8 
172 57020204 อนุบาลแม่ลาว 89 83 172 8 
173 57020205 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 77 65 142 8 
174 57020206 ห้วยส้านยาววิทยา 99 75 174 11 
175 57020207 บ้านหนองเก้าห้อง 29 33 62 8 
176 57020209 บ้านต้นง้าว 30 16 46 8 
177 57020210 บัวสลีวิทยา 50 40 90 10 
178 57020211 บ้านต้นยาง 31 36 67 8 
179 57020212 บ้านโปุงมอญ 47 54 101 8 
180 57020213 บ้านแม่ผง 23 15 38 7 
181 57020214 ชุมชนบ้านปุาก่อดํา 78 46 124 9 
182 57020215 บ้านห้วยส้านพลับพลา 73 62 135 8 
183 57020216 โปุงแพร่วิทยา 100 109 209 11 
184 57020218 บ้านห้วยสะลักวิทยา สาขากิ่วจําปี 0 0 0 0 

 
 

รวมท้ังหมด 12,572 11,608 24,180 1,663 



ตาราง 13 รายช่ือโรงเรียนท่ีไม่มีไฟฟูา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ท่ี รหัสOBEC ชื่อโรงเรียน ตําบล อําเภอ ระบบไฟฟ้าทีใ่ช้ 

1 120387 บ้านปุาเมี่ยงแม่พริก แม่พริก แม่สรวย 
เครื่องกําเนิดไฟฟูาและโซ
ล่าเซลล์(ได้รับจัดสรร) 

2 120404 บ้านแม่ตาแมว เจดีย์หลวง แม่สรวย 
โซล่าเซลล์(ยืมรร.ห้วยมะ
แกง) 

3 120411 บ้านปางหลวง ท่าก๊อ แม่สรวย โซล่าเซลล์ 

4 120412 บ้านปางหก ท่าก๊อ แม่สรวย โซล่าเซลล์ (ได้รับจัดสรร) 

 5 120415 บ้านมังกาล่า วาวี แม่สรวย 
เครื่องกําเนิดไฟฟูาและโซ
ล่าเซลล์ 

6 120419 บ้านแม่โมงเย้า วาวี แม่สรวย โซล่าเซลล์ 

7 120424 บ้านขุนสรวย วาวี แม่สรวย เครื่องกําเนิดไฟฟูาพลังน้ํา 

8 120430 บ้านผาแดงหลวง วาวี แม่สรวย โซล่าเซลล์(ได้รับจัดสรร) 

9 120477 บ้านแม่ตะละ สันสลี เวียงปุาเปูา 
โซล่าเซลล์(ใช้ร่วมกับ
หมู่บ้าน) 

 10 120478 บ้านปางมะขามปูอม สันสลี เวียงปุาเปูา 
ไม่มีเครื่องกําเนิดไฟฟูาและ
โซล่าเซลล์ 

 11 120493 บ้านห้วยหินลาดใน บ้านโปุง เวียงปุาเปูา 
เครื่องกําเนิดไฟฟูาและโซ
ล่าเซลล์ 

หมายเหตุ ข้อมูล  ต.ค.58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 14  รายช่ือศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (13 ศูนย์)  
 

ท่ี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ าเภอ โรงเรียนในสังกัด 

1 พานอุดร พาน 1.ธารทองวิทยา (สถานท่ีต้ังศูนย์ฯ) 

2.บ้านสันมะแฟน 

3.ร่องธารวิทยา 

4.บ้านโปุงแดง 

5.เจริญเมืองวิทยา 

6.สันกลางวิทยา 

7.บ้านปุาต้าก 

8.บ้านแม่คาวหลวง 

9.บ้านเจริญเมือง 

10.บ้านปุาตึง 

11.บ้านปุาบง 

12.บ้านถ้ํา 

2 ปุาหุ่งพานสันติ พาน 1.พานพสกสวัสด์ิ (สถานท่ีต้ังศูนย์ฯ) 

2.บ้านสันติวัน 

3.บ้านหนองบัว 

4.บ้านปุาส้าน 

5.บ้านเหมืองง่า 

6.ชุมชนบ้านทุ่งปุาแดด 

7.บ้านศาลา 

8.บ้านปางเกาะทราย 

9.ริมวัง 1 

10.ริมวัง 2 

11.บ้านปุาหัดปุาแขม 

 



ตาราง 14  รายช่ือศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ต่อ) 
 

ท่ี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ าเภอ โรงเรียนในสังกัด 

3 พานบูรพา พาน 1.บ้านแม่อ้อ 

2.โปุงทะลายใหม่เจริญ 

3.บ้านแม่แก้วเด่นชัย 

4.บ้านแม่แก้ว 

5.บ้านแม่แก้วใต้ 

6.บ้านแม่แก้วเหนือ 

7.บ้านจําผักกูด 

8.บ้านแม่อ้อนอก 

9.บ้านปอเรียง 

10.บ้านสันต้นดู่ 

11.บ้านปุาแดงงาม 

12.บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง (สถานท่ีต้ังศูนย์ฯ) 

13.ชุมชนสันมะเค็ด 

14.บ้านกล้วย 

15.สันหนองควาย 

16.เวียงห้าว 

17.บ้านหนองฮ่างสันหลวง 

18.บ้านปุาคา 

19.ปุาแดงวิทยา 

20.บ้านสิบสอง 

21.บ้านจําคาวตอง 

 

 

 



ตาราง 14  รายช่ือศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ต่อ) 
 

ท่ี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ าเภอ โรงเรียนในสังกัด 

4 พานทักษิณ พาน 1.อนุบาลพาน 

2.บ้านสันต้นผ้ึง 

3.บ้านม่วงคํา 

4.บ้านฝ่๎งต้ืน 

5.บ้านสันผักแค 

6.ปูแกง(อินทราราษฏร์อุปถัมภ์) 

(สถานท่ีต้ังศูนย์ฯ) 

7.บ้านปุาสัก 

8.บ้านสันต้นแหน 

9.บ้านดง 

10.ทานตะวันวิทยา 

11.บ้านดงเวียง 

12.บ้านร่องคตสันปูเลย 

5 อําเภอปุาแดด ปุาแดด 1.บ้านวังวิทยา (สถานท่ีต้ังศูนย์ฯ) 

2.ชุมชนบ้านสันมะค่า 

3.บ้านใหม่ใต้ 

4.ศรีโพธิ์เงินวิทยา 

5.โรงช้างวิทยา 

6.บ้านโปุง 

7.บ้านสักพัฒนา 

8.อนุบาลคริสเตียนสันกอง 

9.บ้านปุาแงะ 

10.บ้านใหม่พัฒนา 

 



ตาราง 14  รายช่ือศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ต่อ) 
 

ท่ี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ าเภอ โรงเรียนในสังกัด 

5 อําเภอปุาแดด (ต่อ) ปุาแดด 11.บ้านปุาเส้า 

12.บ้านแม่พุง 

13.ลูกรักปุาแดด 

6 ปุาแดด-แม่สรวย ปุาแดดและ 

แม่สรวย 

1.อนุบาลแม่สรวย 

2.บ้านสันกลาง (ราษฏร์พัฒนา) 

3.บ้านโปุงฟูเฟือง 

4.บ้านหนองผํา 

5.ปุาบงท้าวแก่นจันทน์ 

6.บ้านปุาแดด(เวทยาสมิทธิ์)  

(สถานท่ีต้ังศูนย์ฯ) 

7.ชุมชนบ้านโปุง 

8.บ้านดอนสลี 

9.บ้านหัวฝาย 

10.บ้านห้วยหญ้าไซ 

11.บ้านแม่ตาช้าง 

12.บ้านห้วยมะแกง 

13.บ้านห้วยสะลักวิทยา 

7 ตําบลแม่พริก-ตําบลศรีถ้อย แม่สรวย 1.บ้านแม่พริก (เมืองยศพิทยานุกูล) 

2.ชุมชนบ้านสันจําปา (สถานท่ีต้ังศูนย์ฯ) 

3.บ้านปางอ้อย 

4.บ้านปุาเมี่ยงแม่พริก 

5.ศรีถ้อยสุนทรราษฏร์วิทยา 

6.บ้านห้วยเฮี้ย 

 



ตาราง 14  รายช่ือศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ต่อ) 
 

ท่ี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ าเภอ โรงเรียนในสังกัด 

7 ตําบลแม่พริก-ตําบลศรีถ้อย (ต่อ) แม่สรวย 7.บ้านแม่ยางมิ้น 

8.เวียงผาวิทยา 

8 ตําบลเจดีย์หลวง-ตําบลท่าก๊อ แม่สรวย 1.บ้านดินดํา 

2.บ้านแม่ผักแหละ 

3.บ้านปุาถ่อน (วทิยาสมิทธิ์) 

4.บ้านแม่ตํ๋า (สถานท่ีต้ังศูนย์ฯ) 

5.บ้านท่าก๊อพลับพลา 

6.บ้านปางหลวง 

7.บ้านปางหก 

8.ห้วยน้ําขุ่นวิทยา 

9.เจดีย์หลวงพิทยา 

10.บ้านร้องบง 

11.บ้านปุาตึงงาม 

12.บ้านห้วยหมอเฒ่า 

13.บ้านสันก้างปลา 

14.บ้านแม่ตาแมว 

15.เซ้นต์มารีอาร์ 

9 ห้วยไคร้-วาวี แม่สรวย 1.บ้านวาวี 

2.บ้านปางกิ่ว (ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 

3.บ้านแม่โมงเย้า 

4.บ้านมังกาล่า 

5.ดอยเวียงวิทยา 

6.บ้านเลาลี 

 



ตาราง 14  รายช่ือศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ต่อ) 
 

ท่ี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ าเภอ โรงเรียนในสังกัด 

9 ห้วยไคร้-วาวี (ต่อ) แม่สรวย 7.บ้านโปุงกลางน้ําประชาสรรค์ 

8.บ้านขุนสรวย 

9.บ้านห้วยน้ําเย็น 

10.บ้านห้วยไคร้ (สถานท่ีต้ังศูนย์ฯ) 

11.บ้านห้วยกล้า 

12.บ้านผาแดงหลวง 

13.บ้านทุ่งพร้าว (เพ็กกี้ฮิทค็อก) 

14.บ้านห้วยมะซาง 

15.บ้านห้วยขี้เหล็ก 

16.บ้านแสนเจริญ 

17.บ้านดอยช้าง 

10 สันสลีศรีเวียง เวียงปุาเปูา 1.อนุบาลเวียงปุาเปูา (สถานท่ีต้ังศูนย์ฯ) 

2.ดอยเวียงผาพิทยา 

3.บ้านหนองยาว 

4.ชุมชนบ้านกู่ 

5.บ้านแม่ปูนหลวง 

6.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเวียงปุาเปูา 

7.พิทักษ์เกียรติพัฒนา 

8.บ้านเด่นศาลา 

9.บ้านโปุงเหนือ 

10.บ้านโปุงนก 

11.บ้านแม่ตะละ 

12.บ้านปางมะขามปูอม 

 



ตาราง 14  รายช่ือศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ต่อ) 
 

ท่ี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ าเภอ โรงเรียนในสังกัด 

10 สันสลีศรีเวียง (ต่อ) เวียงปุาเปูา 13.บ้านสันสลี 

14.ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 

11 เวียงกาหลงวนาเทวี เวียงปุาเปูา 1.ปุางิ้ววิทยา (สถานท่ีต้ังศูนย์ฯ) 

2.บ้านโปุงเทวี 

3.บ้านลังกา 

4.บ้านสัน 

5.บ้านปุาตึง 

6.บ้านห้วยหินลาดใน 

7.บ้านฮ่างตํ่า 

8.บ้านปุาสัก 

9.บ้านสันมะเค็ดขี้เหล็กฯ 

10.บ้านทุ่งม่าน 

11.เวียงกาหลงวิทยา 

12.บ้านดงปุาส้าน 

13.บ้านปุาจ่ัน 

14.นุชนาถอนุสรณ์ 

15.อนุบาลบ้านรักเด็ก 

12 แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ เวียงปุาเปูา 1.อนุบาลแม่ขะจาน (สถานท่ีต้ังศูนย์ฯ) 

2.ไทยรัฐวิทยา 32(สาขันหอม) 

3.บ้านปุาแงะ 

4.บ้านทุ่งยาว 

5.ปางมะกาดวิทยา 

6.บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 

 



ตาราง 14  รายช่ือศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ต่อ) 
 

ท่ี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ าเภอ โรงเรียนในสังกัด 

12 แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ (ต่อ) เวียงปุาเปูา 7.โปุงน้ําร้อนวิทยา 

8.บ้านเมืองน้อย ฯ 

9.บ้านห้วยม่วง 

10.บ้านห้วยโปุง 

11.บ้านขุนลาว 

12.บ้านโฮ่ง 

13.บ้านแม่เจดีย์ 

13 อําเภอแม่ลาว แม่ลาว 1.ชุมชนบ้านปุาก่อดํา (สถานท่ีต้ังศูนย์ฯ) 

2.บ้านดงมะดะ 

3.บ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี) 

4.บ้านหนองเก้าห้อง 

5.ห้วยส้านยาววิทยา 

6.โปุงแพร่วิทยา 

7.บ้านท่ามะโอ 

8.บ้านห้วยส้านพลับพลา 

9.บ้านแม่ผง 

10.บ้านโปุงมอญ 

11.อนุบาลแม่ลาว 

12.บ้านต้นยาง 

13.บัวสลีวิทยา 

14.บ้านต้นง้าว 

15.อนุบาลจอมหมอกแก้ว 

 

 



ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 
ตาราง 15 แผนงานโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 

กลยุทธ์ที ่ จ านวนโครงการ งบประมาณ 
1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 17 1,627,000 
2.พัฒนาครูทั้งระบบและบุคลากรทางการศึกษา 10 370,000 
3.พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 5 230,000 
4.สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 16 2,144,800 
5.การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 15 867,800 

รวม 63 5,239,600 
 
ตาราง 16 แผนงานโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 

กลยุทธ์ที ่ จ านวนโครงการ งบประมาณ 
1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 7 1,590,400 
2.พัฒนาครูทั้งระบบและบุคลากรทางการศึกษา 6 436,300 
3.พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 6 142,600 
4.สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 3 710,000 
5.การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 36 2,322,515 

รวม 58 5,201,815 
 
ตาราง 17 แผนงานโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557 

กลยุทธ์ที ่ จ านวนโครงการ งบประมาณ 
1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 9 1,657,700 
2.พัฒนาครูทั้งระบบและบุคลากรทางการศึกษา 6 188,680 
3.พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 5 108,500 
4.สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 8 678,750 
5.การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 32 2,275,470 

รวม 60 4,909,100 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 18 แผนงานโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 
กลยุทธ์ที ่ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 12 1,853,000 
2.ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ท่ัวถึงครอบคลุม 
ผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 

7 131,000 

3.พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 1,751,520 
4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 24 1,367,000 

รวม 62 5,102,520 
 
ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝ๎งคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 
ตาราง 19 ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ คะแนนเฉลี่ย 5 กลยุทธ ์ ระดับคุณภาพ ระดับ สพฐ. 
2555 3.19 ดีมาก 21/225  
2556 4.21 ดีเย่ียม 22/225 
2557 ไม่มีการให้คะแนน 
2558 อยู่ระหว่างการประเมนิผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 20 ผลคะแนนการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
ปีการศึกษา KRS ARS 

2555 มิติภายนอก 3.79708 กลยุทธ์ที่ 1 353520 
กลยุทธ์ที่ 2 5.0000 

 
มิติภายใน 

 
3.53241 

กลยุทธ์ที่ 3 4.1111 
กลยุทธ์ที่ 4 4.73684 
กลยุทธ์ที่ 5 4.38462 

เฉลี่ยรวม 3.67994 เฉลี่ยรวม 4.27183 
ล าดับที่ 148 จาก 225 เขตพื้นที่การศึกษา ล าดับที่ 88 จาก 225 เขตพื้นที่การศึกษา 

2556 มิติภายนอก 4.04513 กลยุทธ์ที่ 1 4.08257 
กลยุทธ์ที่ 2 3.87097 

 
มิติภายใน 

 
4.63346 

กลยุทธ์ที่ 3 4.20000 
กลยุทธ์ที่ 4 5.00000 
กลยุทธ์ที่ 5 4.02326 

เฉลี่ยรวม 4.31468 เฉลี่ยรวม 4.19977 
ล าดับที่ 112 จาก 225 เขตพื้นที่การศึกษา ล าดับที่ 140 จาก 225 เขตพื้นที่การศึกษา 

2557 มิติภายนอก 3.72626 กลยุทธ์ที่ 1 4.24251 
กลยุทธ์ที่ 2 2.47368 

 
มิติภายใน 

 
4.12000 

กลยุทธ์ที่ 3 4.37171 
กลยุทธ์ที่ 4 4.27273 
กลยุทธ์ที่ 5 4.97368 

เฉลี่ยรวม 3.83210 เฉลี่ยรวม 4.22790 
ล าดับที่ 110 จาก 225 เขตพื้นที่การศึกษา ล าดับที่ 117 จาก 225 เขตพื้นที่การศึกษา 

2558 มิติภายนอก 3.31425 กลยุทธ์ที่ 1 3.80328 
กลยุทธ์ที่ 2 3.81134 

มิติภายใน 4.20000 กลยุทธ์ที่ 3 3.45161 
กลยุทธ์ที่ 4 4.30233 

เฉลี่ยรวม 3.57787 เฉลี่ยรวม 3.87204 
*คะแนนปี 2558 ยังไม่ได้รับรองอย่างเป็นทางการ 
เฉลี่ย 4 ปี KRS 3.85115 เฉลี่ย 4 ปี ARS 4.14289 

 
 
 
 



ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 สพป.ชร.เขต 2 มีนโยบายท่ีสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจัดทํา
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมท้ังจัดทําโครงการพัฒนา ใน
แต่ละกลุ่มสาระวิชา  สรุปดังนี้ 
 
1.ภาษาไทย จัดกระบวนการพัฒนาครูกลุ่มสาระภาษาไทย รวมท้ังใช้มาตรการกํากับติดตามการอ่านคล่องเขียน
คล่องของเด็กระดับช้ัน ป.1-ม.3 
 
2.คณิตศาสตร์  
 2.1จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 2.2จัดโครงการสร้างข้อสอบเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ัน ป.5 และ ม.2 
 2.3จัดโครงการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา  
 
3.สังคม  โครงการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา  
 
4.ภาษาอังกฤษ  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน รวมท้ังการจัดให้มีศูนย์อีริกในทุกอําเภอเพื่อพัฒนาครูภาษาอังกฤษรวมท้ังจัดค่ายพัฒนา
ผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ 
 
5.วิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
ผลการด าเนินงาน 
ตาราง 21  ผลการทดสอบ O-NET ป. 6 สพป.เชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2556-2557 

วิชา 
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 เปรียบ 

เทียบชาติ
ปี 56-57 

เปรียบ 
เทียบเขต
ปี 56-57 เฉล่ียเขต เฉล่ียชาติ ผลต่าง เฉล่ียเขต เฉล่ียชาติ ผลต่าง 

ไทย 44.06 45.02 -0.96 45.06 44.88 0.18 -0.14 1.00 
สังคม 37.58 38.31 -0.73 50.35 50.67 -0.32 12.36 12.77 
อังกฤษ 30.92 33.82 -2.90 32.27 36.02 -3.75 2.20 1.35 
คณิต 42.94 41.95 0.99 38.45 38.06 0.39 -3.89 -4.49 
วิทย ์ 36.59 37.40 -0.81 43.02 42.13 0.89 4.73 6.43 
สุข 62.41 61.69 0.72 52.09 52.20 -0.11 -9.49 -10.32 

ศิลปะ 46.53 47.14 -0.61 45.81 45.61 0.20 -1.53 -0.72 
กอท. 54.19 53.16 1.03 56.67 56.32 0.35 3.16 2.48 
เฉลี่ย 44.40 44.81 -0.41 45.47 45.74 -0.27 0.93 1.07 
 



 แผนภูมิ 2  ผลการทดสอบ O-NET ป. 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย สพป.ชร. เขต 2 ปี กศ.2556-2557 
 

 
 

 
จากแผนภูมิ คะแนนเฉล่ียผล O-NET ช้ัน ป.6 ระดับเขตพื้นท่ี  เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2556-2557      

มีคะแนนเฉล่ียสูงขึ้น 4 กลุ่มสาระวิชา คือ สังคม สูงขึ้นร้อยละ 12..36 ภาษาอังกฤษ สูงขึ้นร้อยละ 2.20 
วิทยาศาสตร์ สูงขึ้นร้อยละ 4.73 และการงานอาชีพและเทคโนโลยี สูงขึ้นร้อยละ 3.16 
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แผนภูมิ 3 ผลการทดสอบ O-NET ป. 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย สพป.เชียงราย เขต 2 กับคะแนนเฉล่ีย 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 

 
 
 

จากแผนภูมิ เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย O-NET ช้ันป.6 สพป.เชียงราย เขต 2 กับคะแนนเฉล่ีย
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับชาติ 5 กลุ่มสาระวิชา คือ ภาษาไทย สูงกว่าร้อยละ 
0.18 คณิตศาสตร์ สูงกว่าร้อยละ 0.39 วิทยาศาสตร์ สูงกว่าร้อยละ 0.89 ศิลปะ สูงกว่าร้อยละ 0.20 และการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี สูงกว่าร้อยละ 0.35 
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ตาราง 22 ผลการทดสอบ O-NET  ม.3  สพป.เชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2556-2557 

วิชา 
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 เปรียบ 

เทียบชาติ
ปี 56-57 

เปรียบ 
เทียบเขต
ปี 56-57 เฉล่ียเขต เฉล่ียชาติ ผลต่าง เฉล่ียเขต เฉล่ียชาติ ผลต่าง 

ไทย 43.44 44.25 -0.81 34.92 35.20 -0.28 -9.05 -8.52 
สังคม 38.76 39.37 -0.61 46.29 46.79 -0.50 7.42 7.53 
อังกฤษ 28.33 30.35 -2.02 25.65 27.46 -1.81 -2.89 -2.68 
คณิต 23.44 25.45 -2.01 28.03 29.65 -1.62 4.20 4.59 
วิทย ์ 37.50 37.95 -0.45 37.77 38.62 -0.85 0.67 0.27 
สุข 59.24 58.30 0.94 58.81 59.32 -0.51 1.02 -0.43 

 ศิลปะ 43.56 43.65 -0.09 39.76 43.14 -3.38 -0.51 -3.80 
กอท. 43.28 44.46 -1.18 45.57 45.42 -0.85 0.96 1.29 
เฉลี่ย 39.69 40.47 -0.78 39.48 40.70 -1.23 0.23 -0.21 
 
แผนภูมิ 4  ผลการทดสอบ O-NET ม.3 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย สพป.ชร. เขต 2 ปี กศ.2556-2557 

 
 
 

จากแผนภูมิ  คะแนนเฉล่ียผล O-NET ช้ันม.3 ระดับเขตพื้นท่ี เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2555-2556  
มีคะแนนเฉล่ียสูงขึ้น 5 กลุ่มสาระวิชา คือ สังคมศึกษา สูงขึ้นร้อยละ 7.42 คณิตศาสตร์ สูงขึ้นร้อยละ 4.20 
วิทยาศาสตร์ สูงขึ้นร้อยละ 0.67 สุขศึกษาและพลศึกษา สูงขึ้นร้อยละ 1.02 และ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สูงขึ้นร้อยละ 0.96 
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แผนภูมิ 5  ผลการทดสอบ O-NET ม.3 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย สพป.เชียงราย เขต 2 กับคะแนนเฉล่ีย 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 

 
 
 

จากแผนภูมิ  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย O-NET ช้ันม.3 สพป.เชียงราย เขต 2 กับคะแนนเฉล่ีย
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 ไม่มีรายวิชาท่ี สพป.เชียงราย เขต 2 สูงกว่าระดับชาติ 
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สพป.ชร. 2 ระดบัชาติ 



นโยบายของรัฐบาล 

  นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ท่ี 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้ 

ข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นองค์ประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม
ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าท่ีสําคัญยิ่งยวด ในอันท่ีจะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความ
จงรักภักดีและปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม จิตวิทยา
และมาตรการทางระบบส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจ หรือประสงค์
ร้าย มุ่งส่ันคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่คํานึงความรู้สํานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจํานวนมาก 
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อ
ประชาชน ท้ังจะสนับสนุนโครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีสถาบันศึกษา 
ตลอดจนหน่วยงานท้ังหลายของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างท่ี ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นท่ีประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่
ประชาชนในท่ีสุด 

ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยสร้าง
ความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
 3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
และประชาชนท่ัวไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีได้ประกาศ
ไว้แล้ว 

ข้อ 4 การศึกษาและการเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมา
ใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพประกอบ
อาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะท่ีเหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ 
โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นท่ี ลดความเหล่ือมลํ้าและพัฒนากําลังคนให้เป็นท่ีต้องการเหมาะสม
กับพื้นท่ี ท้ังในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษาและปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน ให้เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรบงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 



 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนท่ัวไปมีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอํานาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความ
พร้อมโดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ท่ี
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้
เช่ือมโดยกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้ 
ทักษะ การใฝุการเรียนรู้ การแก้ป๎ญหาการรับฟ๎งความเห็นของผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน 
 4.5 ส่งเสริมอาชีวิศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานท่ีมีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงานและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เช่ือมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครูเน้นครูผู้สอนให้มี
วุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือ
ช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมท้ัง
ปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธาภพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป็นสําคัญ 
 4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
สําคัญในการปลูกฝ๎งคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
 4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น รวมท้ัง
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็น
ไทย นําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชิต ตลอดจน
เพิ่มมูลค่า ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
 4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากลและ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นสากล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
 4.10 ปลูกฝ๎งค่านิยมและจิตสํานึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตส่ือคุณภาพเพื่อเปิดพื้นท่ีสาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
 5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นส่ือในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ําใจนักกีฬา    
มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกท้ังพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันใน
ระดับนานาชาติจนสร้างช่ือเสียงแก่ประเทศชาติ 
 
 
 
 



ข้อ 6  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ท่ียังค้างอยู่ก่อนท่ีจะพ้นกําหนด
ภายในส้ินปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้ โดย
ติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมท้ังจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายท่ี
สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 
 6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้โดยนํา
หลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีให้ความสําคัญในการบูรณา
การงบประมาณและความพร้อมในการดําเนินงานรวมท้ังนําแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อ
ขับเคล่ือนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้ําซ้อนและมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจท่ีมี
ลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้าท่ีสาธารณะของประเทศเกินความจําเป็นและแสดงรายการลงทุนในระดับ
จังหวัดเพื่อแสดงความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณต้ังแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่นเพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มี
ระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายท่ีสูญเปล่า 

ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาคและ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจหน้าท่ีซ้ําซ้อนหรือลักล่ันกันหรือมีเส้นการปฏิบัติงาน
ท่ียืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามร
รถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลางและการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อ
สร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานา
ประเทศและการรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการต้ังแต่ระยะเฉพาะ
หน้าไปตามลําดับความจําเป็นและตามท่ีกฎหมายเอื้อให้สามารถดําเนินการได้ 
 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริหารเชิงรุกท้ังในรูปแบบ
การเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการท่ีหลากหลายซึ่งจะจัดต้ังตามท่ีชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริ การร่วม ณ จุด
เดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและระบบบูรณาการ 
 10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการปูองกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าท่ีฝุายต่างๆ 
 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝ๎งค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือ



แก้ไขกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆท่ีไม่จําเป็นสร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต 
เช่นระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการของรัฐซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน 
ซ้ําซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐและประชาชน 
 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้กับหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดเป็น 5 นโยบายท่ัวไป 7 นโยบายเฉพาะ และ 10 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้ 

5 นโยบายทั่วไป 
 1. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอํานาจ และความ
ต้องการของทุกภาคส่วนในสังคม มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ รวมท้ังเป็นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติและแนวนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้การดําเนินงานเป็นท่ียอมรับและเกิดความมั่นคงยั่งยืนในระบบการศึกษาของไทย  
 2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะต้องให้ความสําคัญกับการสร้างความเท่าเทียมและ
เป็นธรรม โดยการน้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มี
โอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยสะดวกและสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการดําเนินชีวิตได้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมท้ังเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต้องให้ความสําคัญกับ
การยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นและ
ปลูกฝ๎งคุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝ๎งอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  การ
มีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรบความแตกต่างหลากหลายทางความคิด 
อุดมการณ์ และความเช่ือ รวมท้ังรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 
 4. การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะต้องให้ความสําคัญกับ
การสร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เป็นบุคลากรท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรู้และทักษะในการส่ือสารถ่ายทอดความรู้ท่ีเหมาะสม มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ
ครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตท่ีดีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในป๎จจุบัน 
 5. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต้องให้ความสําคัญกับการบูรณาการการ
ปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตคอรัปช่ัน
ตลอดจนให้ความสําคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาท่ีถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับ
ความต้องการของสังคม 
 
 
 
 



7 นโยบายเฉพาะ (ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี) 
  1. การพัฒนาการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการแก้ไขป๎ญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 เปูาหมายในการดําเนินนโยบาย 
 1.1 การพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับพื้นท่ี 
 1.2 สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหม่
เข้ามาประยุกต์ใช้ และแก้ไขป๎ญหาการอ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนไม่ได้ของนักเรียนในพื้นท่ีอย่างจริงจัง 
 1.3 สามารถพัฒนาระบบการให้ค่าตอบแทน ส่ิงจูงใจและสวัสดิการสําหรับบุคลากรทางการศึกษาใน
พื้นท่ีเส่ียงภัยได้อย่างเหมาะสม 
 1.4 มีมาตรการด้านความปลอดภัยท่ีชัดเจนสําหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์และสถานศึกษาโดย
การบูรณาการแผนและการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นท่ี 
 1.5 มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเยนเอกชนในพื้นท่ีเส่ียงภัย
รวมท้ังกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์เปิดโลกทัศน์และสร้างความหวัง การยึดมั่นในหลั ก
คุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ ให้กับนักเรียนนักศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง 
 1.6 สามารถเสริมสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับองค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะองค์การ
สหประชาชาติและยูเนสโก ประเทศกลุ่มประชาชิตมุสลิม ประเทศเพื่อบ้านและส่ือมวลชน อย่างต่อเนื่อง 
 2. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และการดํารงความต่อเนื่องภายหลัง
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 เปูาหมายในการดําเนินนโยบาย 
 2.1โครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
 2.2 มีกิจกรรมการเรียนรู้ ขยายความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา และการ
แลกเปล่ียนทางการศึกษา กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 
 2.3 สามารถพัฒนาและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน สร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน การยอมรับในความแตกต่างหลากหลายในลักษณะพหุสังคมวัฒนธรรม และให้ความ
เคารพในอุดมการณ์ความเช่ือบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ให้กั บนักเรียน 
นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้เป็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 3. การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 เปูาหมายในการดําเนินนโยบาย 
 3.1 มีแนวทางการส่งเสริมและดําเนินการเพื่อปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษาให้
เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
 3.2 มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา รองรับทิศทาง
การพัฒนาประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนา 
 3.3 มีกิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและการสร้างนวัตกรรมในสถาบันทางการศึกษาเพื่อ
การนําไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 



 3.4 มีแผนงานและโครงการเพื่อส่งเสริมการผลิตกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนองต่อภาคการ
ผลิตสินค้าและอาหาร ภาคการท่องเท่ียว ภาคการบริการ ภาคการขนส่ง บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล
และอื่นๆในสาขาท่ีมีความขาดแคลน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานท้ังด้านปริมาณและ
คุณภาพ โดยให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการจัดทําความตกลงร่วมระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการสนับสนุนการผลิต การพัฒนาระบบการจัดการ และการพัฒนากําลังคน ท้ังระบบ 
 3.5 มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอดความรู้เพื่อใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วิสาหกิจ การประกอบอาชีพและดําเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเผยแพร่องค์ความรู้และ
แนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการดําเนินชีวิตประจําวันในการศึกษาทังในระบบ
และนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม 
 4.การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 เปูาหมายในการดําเนินนโยบาย 
 4.1 มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับอัตรากําลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอื้อต่อการเพิ่มโอกาส
ให้บุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษา 
 4.2 ระบบการบริหารงานบุคคล การย้ายบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพิ่มศักยภาพในการให้การศึกษาและลดภาระงานท่ีไม่จําเป็น รวมท้ังไม่
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
 4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 4.4 สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานได้
อย่างเป็นระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบคลังความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการประเมินผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
 4.5 มีแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาโดยการ
พัฒนาระบบสวัสดิการท่ีมุ่งการแก้ไขป๎ญหาและให้การช่วยเหลือท่ียั่งยืน และให้ความสําคัญกับการแก้ไขป๎ญหา
หนี้สินอย่างเป็นระบบ 
 5.การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย 
 เปูาหมายในการดําเนินนโยบาย 
 5.1 น้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักการ
ดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 5.2 การดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จะต้อง
พิจารณาถึงความพร้อมและความเหมาะสมกับหลักสูตรและระดับการเรียนการสอน ความคุ้มค่า ความจําเป็นใน
การลดอุปสรรคและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมท้ังความเท่าเทียมและ
ครอบคลุมพื้นท่ี 
 5.3 มีแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนอย่าง
เต็มรูปแบบโดยขยายโรงเรียนนําร่องในการจัดทําห้องเรียน Smart Classroom ออกสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น 



 5.4 สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายต่างๆ เช่ือมโยงกับสถิติข้อมูลทางการศึกษาและประมวลผลข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับประกอบการตัดสินใจ
ในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 เปูาหมายในการดําเนินนโยบาย 
 6.1 สามารถถ่ายทอดนโยบายพื้นฐานและนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับด้าน
การศึกษาลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อให้การนําสู่การปฏิบัติสามารถดําเนินการได้อย่างชัดเจนและ
ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
 6.2 สามารถส่ือสารถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับมีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2558 และพัฒนาตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพใน
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ภายในช่วงเดือนแรกของปีงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติราชการในภาพรวมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 6.3 หน่วยงานส่วนกลางสามารถให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2558 ของหน่วยงานปฏิบัติระดับพื้นท่ี 
 6.4 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการรายงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การได้ข้อมูล
สารสนเทศท่ีถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานให้บรรลุเปูาหมายได้ทันต่อ
เหตุการณ์  
 6.5 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นรายไตรมาสได้อย่างต่อเนื่องและสามารถกําหนดมาตรการเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและแก้ไข
ป๎ญหาอย่างทันต่อสถานการณ์ มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทําแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ รวมท้ังมีระบบการกํากับดูแลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนด 
 
 7.การดําเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชิตและปฏิรูปการศึกษา 
 เปูาหมายในการดําเนินนโยบาย 
 7.1 มีความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 และเป็นไป
ตามเปูาหมายเมื่อส้ินสุดแผนฯ ปี พ.ศ. 2559 และสามารถดําเนินการจัดทําร่างแผนการศึกษาแห่ง ชาติในห้วง
ระยะเวลาต่อไป 
 7.2 มีแผนงานและโครงการในการจัดและส่งเสริมการศึกษา โดยเฉาพะการดําเนินการต่อเนื่องของการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้เช่ือมโยงกันท้ังการการปฏิรูปหลักสูตรและการปฏิรูปการเรียนการสอนกับการเรียนรู้
ยุคใหม่ ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับการปฏิรูป
การเรียนรู้ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดและ
สนับสนุนการศึกษา 
 7.3 สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภานิติบัญญัติ
แห่งชิต และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถรายงานสรุปความก้าวหน้าเป็นราย 



ไตรมาส รวมท้ังสามารถวางแนวทางรองรับการเปล่ียนแปลงท้ังในเชิงโครงสร้าง ระบบงาน กฎหมาย ระบบการ
บริหารจัดการ และอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ 

10 นโยบายเร่งด่วน  (ด าเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
  1. เร่งสํารวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมท้ังฟื้นฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย โดยเร็ว 
   เปูาหมายในการดําเนินนโยบาย  
            โรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการช่วยเหลือ
เยียวยาและฟื้นฟู ให้สามารถทําการเรียนการสอนได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว 
  2. เร่งแก้ไขป๎ญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
            เปูาหมายในการดําเนินนโยบาย   
   2.1 มีการดําเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อกําหนดมาตรการในการแก้ไขป๎ญหาท่ีชัดเจนและ
มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
             2.2 ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนท่ัวไป/จํานวนเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาในช่วง ๓ เดือนลดลงอย่างชัดเจน 
  3. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้นักเรียนนักศึกษา 
พ่อแม่และผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่ม มากขึ้น
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
            เปูาหมายในการดําเนินนโยบาย   
  3.1 มีกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  3.2 มีการกําหนดแผนงานหรือมาตรการเพื่อจูงใจในการเข้ารับการศึกษาสายอาชีพอาชีวศึกษา 
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อย่างเป็นระบบและชัดเจน 
  4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทํา
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมท้ังปลูกฝ๎งในเรื่องค่านิยมหลัก มี
คุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 
            เปูาหมายในการดําเนินนโยบาย : 
              4.1 มีแนวทางปรับปรุงหลักสูตรให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิด ทักษะ 
ความสามารถอย่างรอบด้านท้ังร่างกาย อารมณ์ สังคมสติป๎ญญา การปลูกฝ๎งค่านิยม ๑๒ ประการ การเรียนรู้
ประสบการณ์จากการทํากิจกรรม ฝึกปฏิบัติอย่างเหมาะสม แต่ละช่วงวัย และการวางพื้นฐานเพื่อการทํางาน 
การศึกษาเพื่ออาชีพ 
               4.2 นําร่องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีดี และผลักดันกฎหมายท่ีจะเป็นรากฐานและ
กลไกการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว 
  5. เร่งพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท้ังของภาครัฐและ
เอกชน การช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการช่วยเหลือเด็กยากจน 
พิการ และด้อยโอกาส 



           เปูาหมายในการดําเนินนโยบาย   
              5.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามข้ันตอน
ตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีกําหนด 
              5.2 สามารถให้การอุดหนุนและการช่วยเหลือมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
ในป๎จจุบัน 
            6. เร่งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะการจัดทําข้อตกลง
ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุนและการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าทํางานหลังสําเร็จ
การศึกษา และการสนับสนุนอื่น ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น 
            เปูาหมายในการดําเนินนโยบาย   
  6.1 มีแนวทางและมาตรการจูงใจภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการศึกษา 
  6.2 มีการจัดทําข้อตกลงกับผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น 
  7. เร่งปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอื้อต่อการเพิ่มโอกาสให้มีบุคลากร
ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการแก้ไขป๎ญหาการ
ขาดแคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
            เปูาหมายในการดําเนินนโยบาย   
             7.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามข้ันตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีกําหนด รวมถึงปรับแก้กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
              7.2 สามารถปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอื้อต่อการเพิ่มโอกาส
ให้มีบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์เข้ามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
            8. เร่งทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และ
มาตรการติดตาม ควบคุม การลักลอบการจัดกิจกรรมรับน้องท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา ให้เป็นไป
ในแนวทางท่ีสร้างสรรค์ ปลอดภัย ปราศจากการใช้ความรุนแรง การละเมิดและคุกคามทางเพศ รวมท้ังไม่ขัดต่อ
หลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบัน 
การศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
            เปูาหมายในการดําเนินนโยบาย   
             8.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามข้ันตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีกําหนด 
            8.2 มีมาตรการและแนวทางท่ีชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
           9.เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยสําหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเป็นหมู่คณะของนักเรียน 
นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบันการศึกษายึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
         เปูาหมายในการดําเนินนโยบาย  
  9.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามข้ันตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีกําหนด 



            9.2 มีมาตรการและแนวทางท่ีชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  10. เร่งดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรฐัมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาท้ังท่ีเป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน ให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตาม     
เปูาหมายและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
            เปูาหมายในการดําเนินนโยบาย  
              10.1 มีการกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนท่ีชัดเจน 
               10.2 มีการกําหนดตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม รองรับอย่างเป็น
รูปธรรม 
   10.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
           10.4 มีระบบการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อกําหนดมาตรการในการแก้ไขป๎ญหาและลดผลกระทบ
ทางลบได้อย่างรวดเร็ว และสามารถดําเนินการได้ตามเปูาหมายท่ีกําหนด 
           10.5 สามารถให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและทันสมัยต่อคณะรัฐมนตรีและสังคมได้อย่างรวดเร็ว 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)  
 เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2558 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้มารับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร และข้าราชการ ในกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ โดย
ทํางานสานต่อนโยบายจาก พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
มอบนโยบายให้ดําเนินการ 3 เรื่อง ดังนี ้
 1. การปฏิรูปการศึกษา 
  1.1 ทําให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากท่ีสุด ท่ีเหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป 
  1.2 ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ 
  1.3 ปรับ ลดภาระงานท่ีไม่จําเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง 
  1.4 เร่งปรับหลักสูตร/ตํารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตําราต้องคุ้มค่า 
  1.5 ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทํา เข้าทํางาน AEC ให้ทันปีนี้ 
ช่วยแก้ไขป๎ญหาว่างงาน และป๎ญหาสังคมได้ 
  1.6 ปรับหลักสูตรทําให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข 
  1.7 ใช้ส่ือการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก 
  1.8 ลดความเหล่ือมลํ้า จัดการศึกษาให้ท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
  1.9 นําระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
  1.10 เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 
 2. ปราบทุจริตคอรัปช่ัน 
 3. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Teach less, learn more) 
 
 
 



นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 

 ด้วย สพฐ. ได้กําหนดนโยบาย จํานวน 11 ข้อ ดังนี้ 
 1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบ และกระบวนการการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการและด้อย
โอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไปโดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพื่อให้มี
ความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการทํางาน 
 3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์
กับเนื้อหา ทักษะและกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมินหลักสูตรและการ
สอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ 
 4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูเป็นผู้ท่ีมีความสามารถ
และทักษะท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหาร
จัดการ และเป็นผู้นําทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน สร้างความ
มั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดกับนักเรียนท่ีสอดคล้องกับวิชาชีพ 
 5. เร่งสร้างระบบให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ มี
ความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 
 6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรท่ีมีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
 7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาท่ีมีข้อมูล สารสนเทศ และข่าวสาร
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์และมีนโยบายการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางาน เร่งรัดการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ ปรับปรุงระบบ
ของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทําการมีส่วนร่วมและการประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนา
การศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน 
องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น 
 9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรมให้เป็นป๎จจัยหนุน
ในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพขวัญและกําลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความ
รับผิดชอบในความสําเร็จตามภาระหน้าท่ี 
 10. มุ่งสร้างพลเมืองดี ท่ีต่ืนตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้และทําให้การศึกษานําการ
แก้ป๎ญหาสําคัญของสังคม 
 11.ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาล้าหลังและโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไม่ได้
คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
 
 
 



ทิศทางการด าเนินงาน  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563   

วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
  

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์   
 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล และนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ  
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค  
 3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะท่ีเหมาะสม และมีวัฒนธรรมการ
ทํางานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
 4. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาข้ัน
พื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
 5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบูรณาการการทํางาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสู่สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  
 6. พื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ  

กลยุทธ์  
 จากวิสัยทัศน์  พันธกิจ เปูาประสงค์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดกลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไป 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
 กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
 
จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สืบเนื่องจาก นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ โดยมีนโยบายด้าน
การศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนด 5 นโยบายท่ัวไป 7 
นโยบายเฉพาะ และ 10 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทําความเช่ือมโยง
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยใช้งบประมาณท่ีได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 



พ.ศ. 2559 โดยใช้งบประมาณท่ีได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ท้ังนี้ การดําเนินการตามจุดเน้นจะเป็นการขับเคล่ือนนโยบายตามจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งมี 3 จุดเน้น และในแต่ละจุดเน้นได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานและตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ี
สอดคล้องเช่ือมโยงกัน ดังนี้ 
 
1.ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 
  1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติป๎ญญา
ท่ีสมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  1.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มข้ึนเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
  1.1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้ ด้านคํานวณ 
และด้านการใช้เหตุผลท่ีเหมาะสม 
  1.1.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่
อาชีพ ด้วยการแนะแนวทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่างๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการ) และได้รับ
การพัฒนาความรู้ ทักษะท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 
  1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการส่ือสาร    
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสม
ตามช่วงวัย 
 1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทาง
สังคมท่ีเหมาะสม 
  1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝุเรียนรู้ ใฝุดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
  1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ป๎ญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
  1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทํางาน และ
สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย 
 1.3 นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคล ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
  1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายตามหลักวิชา 
  1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นท่ีพิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน 
  1.3.3 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
  1.3.4 นักเรียนท่ีเรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กร
วิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 



  1.3.5 เด็กกลุ่มท่ีต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
  1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
2.ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้  และทักษะในการส่ือสารมีสมรรถนะในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่างๆ และการวัด 
ประเมินผลให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
  2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร
อย่างเหมาะสม 
  2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 
  2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
  2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน 
 2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม 
 
3.ด้านการบริหารจัดการ  
 3.1 สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหารจัดการโดย
มุ่งเน้นการกระจายอํานาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน 
  3.1.1 โรงเรียนท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโดยสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาทําหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนทําแผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับ
ผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.1.2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
  3.1.3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ กํากับ ติดตามตรวจสอบการบริหาร
จัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 



  3.1.4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเส่ียงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
 3.2 หน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3.2.1 หน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับท้ังส่วนกลาง 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
  3.2.2 หน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกระดับท้ังส่วนกลาง 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เมืองการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเท่ียว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” 
 
เป้าประสงค์ 
1. เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน 
บริการ โลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเท่ียว และวัฒนธรรม เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
หลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมท่ีมีคุณภาพ 
3. เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดีและมี
คุณภาพ 
4. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีปกติและแนวชายแดน 
 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิง
สุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
 



ส่วนที่ 2 
การศึกษาสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา 

 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ด าเนินการศึกษาสถานภาพของเขตพื้นท่ี
การศึกษา ท้ังการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน และได้สรุปผลการประเมินสถานภาพ
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 

ด้าน ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) + ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Treats) - 
สังคมและ
วัฒนธรรม 
Social-cultural 
(S) 

1. พื้นท่ีในเขตบริการมีความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม มีการรักษา
และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีของ
ตน ส่งผลให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียว 
2. สภาพของชุมชนโดยรวมเป็นสังคม
เกษตรกรรม ประชาชนสามารถด ารงชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
ส่งผลให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทางการ
เกษตรที่หลากหลาย 
3. มีสถาบันการศึกษารองรับท้ังระดับ 
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาภายในจังหวัด 
และจังหวัดใกล้เคียง ส่งผลให้ นักเรียน
ได้รับการศึกษาในระดับสูงกว่าการศึกษา
ภาคบังคับมากขึ้น 
4. องค์กรสาธารณประโยชน์สนับสนุน
ช่วยเหลือปัจจัยทางการศึกษาแก่เด็กด้อย
โอกาส ส่งผลให้เด็กมีความพร้อมและเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
 

1. สภาพที่ต้ังของชุมชน 60% ต้ังอยู่ในพื้นท่ี
สูง การคมนาคมไม่สะดวกการติดต่อส่ือสาร
ยากล าบาก สาธารณูปโภคไม่พร้อม 
2. สภาพชุมชนมีหลายชนเผ่า หลายภาษา
ซึ่งท าให้เป็นอุปสรรคในการติดต่อส่ือสาร 
และการจัดการเรียนรู้ ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาโดยรวม 
3. สภาพครอบครัวท าให้เด็กต้องขาดเรียน
เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองท างาน 
4. พื้นท่ีบางส่วนเป็นพื้นท่ีเส่ียงด้านยาเสพ
ติด เส้นทางล าเลียงยาเสพติด 
5. ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาบางส่วน
มีพื้นความรู้น้อย และเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาค่อนข้างน้อยส่งผลต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษา 
6. การอพยพย้ายถ่ินฐานของประชากรวัย
เรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
7. ประชากรบางส่วนไปท างานในเมืองใหญ่ 
ท้ิงให้เด็กอยู่กับปู่ย่า/ตายาย ส่งผลให้เกิด
ปัญหาครอบครัว และพฤติกรรมเด็ก 
8. ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียนน้อย 

 

 

 

 



1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) (ต่อ) 

ด้าน ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) + ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Treats) - 
สังคมและ
วัฒนธรรม 
Social-cultural 
(S) 

 9. สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผู้ปกครอง 
เข้าใจว่าการเรียนเป็นภาระหน้าท่ีของ
โรงเรียนเท่านั้น ส่งผลต่อการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพฤติกรรมเด็ก 
10. การประสานงานและความร่วมมือใน
การจัดการศึกษามีน้อย ท าให้การจัด
การศึกษาไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร 
11. วัฒนธรรมประเพณีของบางชนเผ่า มี
ผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน ท าให้เด็กขาดเรียนและเกิดปัญหา 
การออกกลางคัน 
12. เด็กและเยาวชนไม่ได้รับการปลูกฝัง
ความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย
เท่าท่ีควร ส่งผลให้เด็กบางส่วนไม่เห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
13. ร้านเกมอยู่ใกล้โรงเรียนและกระจายอยู่
ในชุมชนเป็นจ านวนมาก เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาของเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) (ต่อ) 

ด้าน ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) + ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Treats) - 
เทคโนโลยี 
Technological 
(T) 

1. นโยบายรัฐบาลด้านเทคโนโลยีท าให้การ
จัดการศึกษาดีขึ้น 
2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นส่ือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความสนใจ 
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านท่ี
หลากหลายส่งผลให้เป็นโรงเรียนสามารถ 
ให้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้/เป็นครูให้ความรู้ /
เป็นแบบอย่างการเรียนรู้ การด ารงชีวิตท่ี
สอดคล้องกับท้องถิ่นและความเป็นชาติไทย 
 

1. สภาพพื้นท่ีบางแห่ง ไม่เอื้อต่อการใช้
เทคโนโลยี 
2. การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของสถานศึกษา 
3. ขาดการเช่ือมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. การสืบสานวัฒนธรรมไปสู่ลูกหลานยังไม่
เท่าท่ีควร 
5. เทคโนโลยีหากมีมากเกินไปก็ไม่
เหมาะสม เช่น เกม Social network 
6. ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยี 
7. ผู้ปกครองไม่ตระหนักว่าเด็กนักเรียนน า
เทคโนโลยีมาใช้ไม่เหมาะสม 
8. กฎหมายในเรื่องเทคโนโลยีไม่แรงพอ 
9. นโยบายของรัฐบาลด้านเทคโนโลยีไม่
ต่อเนื่อง 
10. เทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้ผู้เรียนขาด
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทางสังคม 
11. ค่านิยมของผู้เรียนด้าน ICT เน้นการ
บันเทิงเป็นส่วนใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) (ต่อ) 

ด้าน ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) + ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Treats) - 
เศรษฐกิจ 
Economic 
(E) 

1. ได้น้อมน าแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
2. เป็นประตูการค้าชายแดนสามารถจัดท า
หลักสูตรสู่อาชีพเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
3. เชียงรายเป็นเมืองท่ีมีบริบทพื้นท่ี
เหมาะสมในด้านการท่องเท่ียว การเกษตร 
อุตสาหกรรม และวัฒนธรรม ส่งผลให้
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น เป็นการ
สร้างโอกาสให้กับเยาวชนได้มีประสบการณ์
ในการเรียนรู้และมีรายได้ระหว่างเรียน 
4. รัฐบาลเห็นประโยชน์ทางการศึกษา และ
ให้ความส าคัญกับการเร่งรัดการลงทุนทาง
การศึกษา 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนกัถึง 
ประโยชน์ด้านการศึกษาและให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณ 
6. ภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณให้
โรงเรียนท่ีประสบภัยธรรมชาติ 
(แผ่นดินไหว) ส่งผลให้หลายโรงเรียนได้รับ 
จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนและ 
ได้รับสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ 

1. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้า   
ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ
ต้องการจ าเป็นของโรงเรียน 
2. งบประมาณท่ีได้รับจาก อปท. ได้แก่  
อาหารกลางวัน อาหารเสริม นม มีความ
ล่าช้า 
3. ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนมากมีรายได้
น้อย ส่งผลกระทบต่อการสนับสนุนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
4. ขาดการระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนด้านการศึกษา ได้แก่ เงินกองทุน
เพื่อสนับสนุนนักเรียนยากจนด้อยโอกาส
และประสบอุบัติภัยต่างๆ ส่งผลให้เด็กขาด 
ปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) (ต่อ) 

ด้าน ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) + ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Treats) - 
การเมืองและ
กฎหมาย 
Political and 
Legal 
(P) 

1. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ของรัฐบาลส่งผลช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ผู้ปกครอง 
2. นโยบายท่ีมุ่งเอื้อประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมาย  คือนักเรียนอย่างท่ัวถึงและ
ชัดเจน 
3. นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็กแล้ว
น าเทคนิคการบริหารเป็นกลุ่มเครือข่ายใช้
ทรัพยากรร่วมกัน  ช่วยเหลือกันส่งผลให้
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสามารถใช้
อัตราก าลังได้เกิดประโยชน์ขึ้น 
4. นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองด้านเพิ่มโอกาสได้ก าหนดเป้าหมายรวม
ให้ คนไทยทุกคนมีโอกาสและสามารถ
เข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพไม่
น้อยกว่า  15 ปีอย่างเท่าเทียมกันส่งผลให้
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประสาน 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ 
ประชากรวัยเรียนในพื้นท่ีรับผิดชอบได้รับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง 
5. การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
6. รัฐบาลส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการศึกษาและการพัฒนาประเทศไทยในฐานะ
ประชาคมอาเซียน 
7. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) และทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
11 (พ.ศ. 2555- 2559) มีจุดเน้นในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคน โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
8. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้เกิด
การแข่งขันด้านการศึกษาและแลกเปล่ียน
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา 

1. ไม่สามารถน านโยบายของรัฐบาลสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
2. สภาพบริบทท่ีแตกต่างท าให้การน า
นโยบายสู่การปฏิบัติท่ีแตกต่างกันบางแห่ง
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3. นโยบายการศึกษาของรัฐบาลมีการ
เปล่ียนแปลงบ่อยไม่ต่อเนื่อง 
4. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาล
ท าให้นักเรียนต่างด้าวในจังหวัดชายแดนเข้า
สู่ระบบการศึกษามากขึ้นกระทบต่อ
งบประมาณในการบริหารจัดการ 
5. นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็กท่ี
นักเรียนมีแนวโน้มลดลงและมีครู ไม่ครบ
ตามเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อชุมชนและเกิด
ข้อขัดแย้งกับชุมชน ผู้ปกครองท่ีไม่เข้าใจถึง
เหตุผลท่ีแท้จริง 
6. จุดเน้นของนโยบายเรื่องโรงเรียนขนาด
เล็กไม่ต่อเนื่องส่งผลให้ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาบริหารจัดการได้ไม่เต็มท่ี 
7. ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองและ
สภาพสังคมไม่สามารถท าให้เยาวชนเข้าถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ  15  ปี  ได้อย่าง
ท่ัวถึง 
8. การบังคับใช้กฎหมายการศึกษาภาค
บังคับไม่สามารถท าให้นักเรียนทุกคนเข้าถึง
การศึกษาภาคบังคับได้อย่างครบถ้วน 
9. ขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เช่น ภาษาต่างประเทศ 
ICT การบริหารจัดการ  เป็นต้น 
 

 



1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) (ต่อ) 

ด้าน ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) + ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Treats) - 
การเมืองและ
กฎหมาย 
Political and 
Legal 
(P) 

9. การประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ.
กระตุ้นให้โรงเรียนบริหารจัดการได้
มาตรฐานส่งผลให้ระดับคุณภาพการศึกษา
สูงขึ้น 
10. กลุ่มผู้ปกครองท่ีมีศักยภาพทางด้าน
เศรษฐกิจให้การสนับสนุนโรงเรียนด้าน
งบประมาณและปัจจัยอื่น ๆ 
11. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติก าหนดให้
โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาท้ังในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัยส่งผลให้
โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้อง
กับสภาพผู้เรียนและสามารถลดอัตราการ
ออกกลางคัน 
12.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ปรับปรุง 2545เปิดโอกาสให้โรงเรียน
มีอ านาจในการบริหารจัดการท้ัง  4  ด้าน
ได้มากขึ้น 
13. หน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมทั้งองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความต่ืนตัวและ 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น 
 

10. ท้องถิ่นบางแห่งไม่เห็นความส าคัญของ
การศึกษาส่งผลให้ไม่จัดงบประมาณ
สนับสนุนโรงเรียนหรือสนับสนุนน้อย 
11. รัฐบาลก าหนดให้จ่ายเงินอุดหนุนราย
หัว ท่ีเท่ากันส่งผลให้มีปัจจัยสนับสนุน
นักเรียนด้อยโอกาสไม่เพียงพอ 
12. นโยบายการกระจายอ านาจไม่สมบูรณ์
เป็นเพียงการแบ่งอ านาจเท่านั้น 
13. การบังคับใช้กฎหมายการศึกษาภาค
บังคับไม่สามารถท าให้นักเรียนทุกคนเข้าสู่
การศึกษาภาคบังคับได้อย่างครบถ้วน 
14. ปัญหาระเบียบ กฎหมายไม่เอื้อต่อการ 
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
15. นโยบายต่างๆ ขาดความต่อเนื่อง 
16. กฎหมายท าให้เกิดการจัดการศึกษาท่ี
ซ้ าซ้อนเช่น ท้องถิ่น เอกชน  
พระปริยัติธรรม 
17. นโยบายด้านการจัดการศึกษามีความไม่
แน่นอน 
18. ท้องถิ่นให้ความส าคัญด้านโครงสร้าง
พื้นฐานมากกว่าการจัดการศึกษา 
19. ขาดความเป็นเอกภาพไม่เป็นไปในแนว
เดียวกัน 

 
 

 

 

 

 

 

 



2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 

ด้าน ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) + ประเด็นที่เป็นจุดออ่น (Weakness) - 
โครงสร้างและ
นโยบาย 
Structure and 
Policy 
(S1) 

1. โครงสร้างการบริหารงานของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นระบบ สามารถ
บริหารจัดการได้มาตรฐาน เนื่องจาก
ด าเนินงานตามระเบียบ กฎหมายก าหนด 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด
บทบาทหน้าท่ี มอบหมายงานบุคลากรทุก
ระดับชัดเจน เนื่องจากจัดให้บุคลากร
ปฏิบัติงานได้ตรงความรู้ความสามารถและ
สมรรถนะของต าแหน่งหน้าท่ี สอดคล้องกับ
ระเบียบ 
3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ    เป้าประสงค์  กลยุทธ์  
ตัวชี้วัด ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงานเนื่องจากใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมและด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในด้วยเทคนิคSWOT ท่ี
สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริงของ
หน่วยงาน 
4. มีกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบ
และมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผล
ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์
และเป้าประสงค์และบริบทของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษารวมถึงหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเนื่อง 
5. สพป.ชร.2 ใช้กระบวน วิธีการและ
ช่องทางท่ีหลากหลายในการถ่ายทอดกล
ยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติ ท้ังในระดับกลุ่มและ
ระดับบุคคล ได้อย่างท่ัวถึง 
6. ผู้ปฏิบัติมีการวางแผนงาน/โครงการ ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานและ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้
ด าเนินการ 

1. มีการทบทวน ปรับเปล่ียนแผนงาน/
โครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ส่งผลให้
การด าเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการ
ใช้งบประมาณตามไตรมาส 
2. การถ่ายทอดกลยุทธ์ภายในกลุ่มไม่
ชัดเจน ส่งผลต่อการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาน ากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติในระดับกลุ่ม และระดับ
บุคคลยังไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการ
ก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของหน่วยงาน
บางส่วน 
4. ไม่สามารถน าแผนงาน/โครงการท่ี
ก าหนดไว้น ามาปฏิบัติได้จริง 
5. ไม่สามารถใช้งบประมาณเป็นไปตามราย
ไตรมาสได้ 
6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไม่สามารถ
จัดบุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาได้ครบเนื่องจากมี
บุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราก าลังท่ี
ก าหนด 
7. การปรับเปล่ียนผู้บริหาร จะมีการ
ปรับเปล่ียน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ของ
หน่วยงาน ท าให้ส่งผลต่อการบริหาร
แผนงาน/โครงการไม่ต่อเนื่อง 
8. การจัดการศึกษาไม่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 
9. นโยบายไม่ครอบคลุมสถานศึกษาทุก
สังกัด 
10. การกระจายอ านาจไม่ตรงตามเจตนารม 
ของกฎหมาย 

 



2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) (ต่อ) 

ด้าน ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดออ่น (Weakness) - 
โครงสร้างและ
นโยบาย 
Structure and 
Policy 
(S1) 

7. สพป.เชียงราย เขต 2 มีกลุ่มโรงเรียนท่ี
หลากหลาย มีเครือข่ายกระจายครอบคลุม 
ทุกพื้นท่ี ท าให้การประสานงานมี
ประสิทธิภาพ 
8. สพป.เชียงราย เขต 2 มีเป้าหมายการ
ด าเนินงานขององค์กรท่ีชัดเจน 
9. หน่วยงานมีโครงสร้างอัตราก าลังท่ีมี
กรอบอัตราก าลังชัดเจน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) (ต่อ) 

ด้าน ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดออ่น (Weakness) - 
การให้บริการและ
คุณลักษณะผู้เรียน 
Service and 
Products 
(S2) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 
เปรียบเทียบ อดีต/ปัจจุบัน มีค่าเฉล่ียสูงขึ้น 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีแนวทาง
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
ชัดเจน เช่น การจัดท า MOU การจัดกลุ่มสี 
ซึ่งเป็นความเข้มแข็งในการนิเทศ ติดตามผล 
3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มี
ฐานข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
สามารถใช้เป็นแนวทางในการยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ 
4. มีแผนงาน/โครงการท่ีมุ่งเนน้พัฒนา
ผู้เรียนในด้านท่ีส าคัญ เช่น ด้านคุณธรรม  
ทักษะชีวิต และอื่นๆ ทุกด้าน 

1. ศักยภาพการให้บริการของโรงเรียน 
ขนาดเล็กบางโรงเรียนยงัไม่มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุนในทุกด้าน 
2. ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ ได้แก่  
NT ONET มีผลเฉล่ียไม่ถึงเป้าหมาย คือ  
ร้อยละ 50 ในทุกกลุ่มสาระวิชา 
3. นักเรียนบางส่วนเป็นเด็กต่างด้าว และมี
หลากหลายชาติพันธุ์  
4. ผลการคัดกรองนักเรียนภายใต้ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนพบว่า มีเด็กท่ีมีความ 
บกพร่องในด้านต่างๆ จ านวนมากขึ้นส่งผล
ต่อคุณภาพการจัดการศึกษา 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้าง
แรงจูงใจและให้เกิดทักษะชีวิตในโรงเรียน 
ยังไม่ต่อเนื่อง 
6. บางโรงเรียนก าหนดเกณฑ์การวัดผล  
ประเมินผลไม่สอดคล้องกับระเบียบการวัด 
ผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
7. ขาดเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
ค่านิยม 12 ประการ ท่ีเกิดขึ้นในตัวเด็ก 
8. การศึกษาในภาพรวมเน้นผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนมากกว่าคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ส่งผลให้การจัดการศึกษาในระดับ
โรงเรียนไม่ครอบคลุมผู้เรียนทุกด้าน 

 

 

 

 

 

 

 



2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) (ต่อ) 

ด้าน ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดออ่น (Weakness) - 
บุคลากร 
Man 
(M1) 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เนื่องจากด าเนินการตาม
ระเบียบ กฎหมายก าหนด  
2. ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษามีคุณวุฒิ มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
ตามหน้าท่ีและภารกิจ 
3. บุคลากรในสังกัดมีความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามภาระงานท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และตามสมรรถนะประจ า 
สายงาน 
4. บุคลากรในสังกัดได้ยึดตามแนวทางการ 
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
5. บุคลากรในสังกัดมีการพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ 
ท างาน 
6. บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้ 
หลักการมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม 
7. บุคลากรในสังกัดมีความสามารถในการ
ปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. บุคลากรในสังกัดท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว 
ยังน าส่ิงท่ีตนเองได้รับจากการพัฒนาไปสู่ 
การปฏิบัติได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
2. ไม่สามารถบริหารจัดการเกล่ียอัตราก าลัง 
ให้เป็นไปตามสภาพปัญหาท่ีแท้จริง 
3. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
บางส่วนมีความตระหนักในจิตบริการน้อย 
4. บุคลากรมีความเปล่ียนแปลงสถานท่ีใน 
การท างานบ่อย ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง 
5. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูบางส่วนขาด
ความตระหนักในการเป็นผู้บริหารและครู 
มืออาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) (ต่อ) 

ด้าน ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดออ่น (Weakness) - 
การเงิน 
Money 
(M2) 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบ
บริหารด้าน งบประมาณ ระบบบัญชี และ
การเงิน การพัสดุโปร่งใส  ตรวจสอบได้
เนื่องจากบริหารจัดการตามระเบียบ
กฎหมาย 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี รองรับงบประมาณ 
ท่ีได้รับจัดสรร และเบิกจ่ายตามแผนท่ี
ก าหนด 
3. โรงเรียนได้รับการจัดสรรเงินอุดหนนุราย
หัวโดยตรง ท าให้เกิดความคล่องตัวในการ
เบิกจ่าย 

1. ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิ 
ด้านการเงิน  การบัญชีและการพัสดุ 
2. โรงเรียนมีการปรับเปล่ียนบุคลากร
บ่อยครั้ง 
3. บุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านการเงิน บัญชี  
พัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
4. โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีจ านวนนักเรียน
น้อย ได้รับงบอุดหนุนไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการ 
5. การจัดสรรงบประมาณไม่ตรงตามความ
ต้องการของโรงเรียน 
6. การก ากับติดตามด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
ขาดความต่อเนื่องและไม่ท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) (ต่อ) 

ด้าน ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดออ่น (Weakness) - 
วัสดุอุปกรณ์ 
Materials 
(M3) 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบการ
ติดต่อส่ือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการบริหารจัดการภายในเขตพื้นท่ี
การศึกษาและติดต่อส่ือสารกับโรงเรียนและ
หน่วยงานอื่นเนื่องจากมีความเพียงพอด้าน 
hardware และ software 
2. โดยภาพรวม สพป.เชียงราย เขต 2 มี
อาคารเรียนเพียงพอต่อการจัดการศึกษา 

1. วัสดุ และครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ 
2. การจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ไม่ตรงต่อความ
ต้องการ 
3. โรงเรียนขาดแคลนห้องปฏิบัติการ และ
โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการแต่ไม่มีคุณภาพ 
4. การบริหารจัดการด้านวัสดุ ทรัพยากร
ของโรงเรียนเรียนรวมไม่น ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) (ต่อ) 

ด้าน ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดออ่น (Weakness) - 
การบริหารจัดการ 
Management 
(M4) 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการ
บริหารจัดการภายในเป็นระบบสอดคล้อง
กับระเบียบกฎหมาย  มาตรฐานส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและหลักการกระจาย
อ านาจรวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคลากรโปร่งใส  
ตรวจสอบได้เนื่องจากด าเนินการตาม
ระเบียบ  กฎหมายท่ีก าหนด 
3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบ การ
ติดตามประเมินผลท่ีเป็นเครื่องมือส าหรับการ
บริหารและมีข้อมูลส าหรับการวางแผนเนื่อง
ด้วยมีการก าหนดรูปแบบ การก ากับติดตาม
และประเมินผลเป็นระบบสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ 
4. ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษามี
รูปแบบบริหารจัดการที่เหมาะสม 
ในการบริหารงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล   
สะท้อนถึงวัฒนธรรมของหนว่ยงาน 
5. ผู้บริหาร และบุคลากร มีการคิดค้น
นวัตกรรม และเทคนิคในการปฏิบัติงานเพื่อ 
มุ่งสู่วิสัยทัศน์ 
6. โรงเรียนได้รับบริการด้านวิชาการ และ
การนิเทศอย่างท่ัวถึง เนื่องจากได้มีการจัด 
ระบบความรับผิดชอบของผู้บริหาร
การศึกษาและศึกษานิเทศก์  

1. การบริหารจัดการได้รับความร่วมมือจาก
ผู้เกี่ยวข้องไม่เต็มท่ี เนื่องจากนโยบายถูก
ก าหนดขึ้นโดยกลุ่มบุคคลเฉพาะ 
2. การปฏิบัติงานไม่ครอบคลุมมาตรฐาน 
ของหน่วยงานท่ีก าหนดไว ้
3. การติดตาม ตรวจสอบไม่เป็นไปตามท่ี
ก าหนด เนื่องจากมีภาระงานท่ีแทรกซ้อน 
4. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินทบทวน 
การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
ยังไม่เป็นระบบ 
5. การบริหารจัดการยังยึดติดกับระบบ
ราชการ ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 
6. สภาพบริบทของหน่วยงานทางการศึกษา 
บางพื้นท่ีไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
7. การประสานงานระหว่างกลุ่มงาน และ
หน่วยงานทางการศึกษาไม่เป็นปัจจุบัน 
ครบถ้วน สมบูรณ์ และใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มท่ี   
 

 

 

 
 
 
 
 



3. การประเมินสถานภาพของหน่วยงาน 
 ผลของการร่วมอภิปรายสรุปและทบทวน ให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน 
โดยการให้คะแนนในแต่ละด้าน มีเกณฑ์ในการก าหนดคะแนน ดังนี้ 
 5 คะแนน หมายถึงส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานมากท่ีสุด 
 4 คะแนน หมายถึงส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานมาก 
 3 คะแนน หมายถึงส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึงส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานน้อย 
 1 คะแนน หมายถึงส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานน้อยท่ีสุด 
 
การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก 
ประเด็นส าคัญ สภาพแวดล้อมภายนอก : โอกาส (+) สภาพแวดล้อมภายนอก : อุปสรรค (-) 

ค่า
คะแนน
เฉล่ีย

จากมติ
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน ค่า
คะแนน
เฉล่ีย 

จากมติ
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

สังคมและ
วัฒนธรรม 
Social-
cultural 
(S) 

3 พื้นท่ีในเขตบริการของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
เป็นชุมชนท่ีมีความหลากหลาย 
ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม 
มีการรักษาและสืบสาน 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของตน 
สภาพของชุมชนโดยรวมเป็น 
สังคมเกษตรกรรม ประชาชน 
สามารถด ารงชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งผลให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่ง 
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
เกษตรกรรมท่ีหลากหลาย 
องค์กรสาธารณประโยชน์ 
สนับสนุนช่วยเหลือปัจจัย
ทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส  
(ต่อ...) 

3 พื้นท่ีในเขตบริการส่วนใหญ่อยู่ใน 
พื้นท่ีสูง การคมนาคมไม่สะดวก 
การติดต่อส่ือสารยากล าบาก 
มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 
หลากหลายวัฒนธรรม 
หลากหลายภาษา เป็นอุปสรรค 
ในการส่ือสารและการจัดการ
เรียนรู้ สถาบันครอบครัวอ่อนแอ 
ผู้ปกครองเข้าใจว่าการจัดการ
เรียนการสอนเป็นภาระหน้าท่ี
ของโรงเรียนเท่านั้น ผู้มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาบางส่วนมี
ความรู้น้อย พื้นท่ีบางส่วนเป็น
พื้นท่ีเส่ียงด้านยาเสพติด 
ประชากรบางส่วนอพยพย้ายถ่ิน 
บางส่วนไปท างานในเมืองใหญ ่
ไม่ได้อยู่กับครอบครัว ในชุมชนมี
ร้านเกมมาก ส่งผลต่อพฤติกรรม 
และการเรียนรู้ของเด็ก 

 



การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก (ต่อ) 
ประเด็นส าคัญ สภาพแวดล้อมภายนอก : โอกาส (+) สภาพแวดล้อมภายนอก : อุปสรรค (-) 

ค่า
คะแนน
เฉล่ีย

จากมติ
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน ค่า
คะแนน
เฉล่ีย 

จากมติ
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

สังคมและ
วัฒนธรรม 
Social-
cultural 
(S)  

3 (ต่อ...) ช่วยให้เด็กมีความพร้อม
และเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึง รวมท้ังมี
สถาบันการศึกษา 
รองรับท้ังระดับอาชีวศึกษาและ 
อุดมศึกษาภายในจังหวัดและ
จังหวัดใกล้เคียง 

3  
 

เทคโนโลยี 
Technological 
(T) 

4 นโยบายของรัฐบาลด้าน
เทคโนโลยีท าให้การจัด
การศึกษาดีขึ้น ความก้าวหน้า 
ทางด้านเทคโนโลยีเป็นส่ือใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผล 
ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษาน าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ 
ท่ีหลากหลาย ส่งผลให้โรงเรียน 
สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้/เป็น
ครูให้ความรู้/เป็นแบบอย่างการ
เรียนรู้ การด ารงชีวิตท่ี
สอดคล้องกับท้องถิ่นและความ
เป็นชาติไทย  

3 สภาพพื้นท่ีบางแห่งไม่เอื้อต่อการ
ใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร 
ด้าน ICT ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและนักเรียนขาดความ
ตระหนักในการน าเทคโนโลยีไป
ใช้ให้เหมาะสม การบังคับใช้
กฎหมายทางด้านเทคโนโลยียังไม่
เป็นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย รวมถึงการเผยแพร่ ส่ือ
ด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไม่
ครอบคลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 



การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก (ต่อ) 
ประเด็นส าคัญ สภาพแวดล้อมภายนอก : โอกาส (+) สภาพแวดล้อมภายนอก : อุปสรรค (-) 

ค่า
คะแนน
เฉล่ีย

จากมติ
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน ค่า
คะแนน
เฉล่ีย 

จากมติ
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

เศรษฐกิจ 
Economic 
(E)  

3 รัฐบาลให้การสนับสนุน ส่งเสริม
การลงทุนทางการศึกษาโดยให้
น้อมน าแนวคิดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันและ
การส่งเสริม สนับสนุน ด้าน
งบประมาณจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน ส่งผลให้เยาวชน 
สามารถสร้างรายได้ระหว่าง
เรียน และมีประสบการณ์ใน 
การเรียนรู้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน 

3 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณไม่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน 
 ส่วนภาครัฐและเอกชนจัดสรร 
งบสนับสนุนล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง 
ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มี
รายได้น้อย ขาดการส่งเสริม 
สนับสนุนทรัพยากรด้าน
การศึกษา 
 

การเมืองและ 
กฎหมาย 
Political and 
Legal 
(P) 

4 นโยบายเรียนฟรี 15 ปี เพื่อใช้
ประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างท่ัวถึง 
ชัดเจน นโยบายรวมโรงเรียน 
ขนาดเล็ก นโยบายปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษที่ 2  
การจัดการศึกษาเพื่อการท างาน  
รัฐบาลส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสู่ประชาคม 
อาเซียน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
โดยยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง การแข่งขัน
ด้านการศึกษาและการประกัน
คุณภาพภายนอก พรบ.        
จัดการศึกษาท้ังในระบบ      
นอกระบบ ตามอัธยาศัย เพื่อให้
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ร่วมกัน
จัดการศึกษามากขึ้น  

3 นโยบายด้านการศึกษามีการ
ปรับเปล่ียนบ่อยครั้ง ส่งผลให้การ  
น านโยบายไปใช้เกิดความไม่
ต่อเนื่อง ประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ท าให้การเตรียมพร้อมไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 



การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายใน 
ประเด็นส าคัญ สภาพแวดล้อมภายใน : จุดแข็ง (+) สภาพแวดล้อมภายใน : จุดอ่อน (-) 

ค่า
คะแนน

เฉล่ียจาก 
มติ 

สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน ค่า
คะแนน
เฉล่ียจาก

มติ
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

โครงสร้างและ
นโยบาย 
Structure 
and Policy 
(S1) 

4 โครงสร้างและนโยบายของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีชัดเจน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ชัดเจน เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติ แผน โครงการสอดคล้อง
กับระดับกลยุทธ์ มีโครงสร้าง
กรอบอัตราก าลังชัดเจน 

3 ส านักงานไม่สามารถจัดบุคลากร 
ตามโครงสร้าง ในส่วนของ
นโยบายยังไม่มีการน าไปใช้ให้
สอดคล้องกับแผนงานและ
โครงการมากนัก 

การให้บริการ
และ
คุณลักษณะ
ผู้เรียน 
Service and 
Products 
(S2) 

3 นักเรียนมีแนวโน้มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น เนื่องจาก
สถานศึกษาตระหนักและเน้น
ความส าคัญของการจัดการศึกษา 
ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมท้ังมี
การให้บริการทั้งระบบข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียนรายบุคคล 
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและเป็นไปตาม
เป้าหมายของการจัดการศึกษา 

3 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กยังท าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
เนื่องจากขาดปัจจัยในหลายๆ 
ด้าน ท้ังบุคลากร งบประมาณ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายใน (ต่อ) 
ประเด็น
ส าคัญ 

สภาพแวดล้อมภายใน : จุดแข็ง (+) สภาพแวดล้อมภายใน : จุดอ่อน (-) 
ค่า 

คะแนน
เฉล่ียจาก

มติ 
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน ค่า
คะแนน

เฉล่ียจาก
มติ

สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

บุคลากร 
Man 
(M1) 

4 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด 
มีการด าเนินการตามระเบียบ 
กฎหมายก าหนด มีคุณวุฒิ ภาวะ
ผู้น า มีความสามารถในการจัด
การศึกษา และปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
สมรรถนะประจ าสายงาน รวมท้ัง 
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
มีการท างานแบบมีส่วนร่วม   
การท างานเป็นทีมและปรับตัว
รองรับกับการเปล่ียนแปลงได้
เป็นอย่างดี 

3 บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาเรื่อง
ใดๆ และยังน าส่ิงท่ีได้รับการ
พัฒนาไปใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
การบริหารอัตราก าลังยังไม่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
บุคลากรบางส่วนยังขาดจิต
บริการและขาดความเป็นมือ
อาชีพในหน้าท่ีของตน 

การเงิน 
Money 
(M2) 

3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มี
ระบบบริหารด้านงบประมาณ 
การเงิน บัญชีและพัสดุ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี รองรับ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
เบิกจ่ายตามแผนท่ีก าหนด 
นอกจากนี้โรงเรียนได้รับจัดสรร 
เงินอุดหนุนรายหัวโดยตรง เกิด
ความคล่องตัวในการเบิกจ่าย  

3 การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิ 
บุคลากรมีการปรับเปล่ียน
บ่อยครั้ง และบุคลากรท่ี
รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจ 
ตลอดท้ังการก ากับติดตามฯ ท่ี
ขาดความต่อเนื่องและท่ัวถึง    
การจัดสรรงบประมาณไม่ตรงกับ
ความต้องการของโรงเรียน และ
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีได้รับ
งบอุดหนุนรายหัวน้อย ส่งผลต่อ
การบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 



การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายใน (ต่อ) 
ประเด็นส าคัญ สภาพแวดล้อมภายใน : จุดแข็ง (+) สภาพแวดล้อมภายใน : จุดอ่อน (-) 

ค่า
คะแนน

เฉล่ียจาก
มติ

สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน ค่า
คะแนน

เฉล่ียจาก
มติ

สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

วัสดุอุปกรณ์ 
Materials 
(M3) 

3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามี
ระบบการติดต่อส่ือสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการบริหารจัดการ
ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ติดต่อส่ือสารกับโรงเรียนและ
หน่วยงานอื่นเนื่องจากมีความ
เพียงพอด้าน hardware และ 
software 

3 วัสดุ และครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ 
และไม่ตรง 
ต่อความต้องการ 
 

การบริหาร
จัดการ 
Management 
(M4) 

4 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
มีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบสอดคล้องกับระเบียบ 
กฎหมาย มาตรฐานส านักงาน 
และหลักการกระจายอ านาจ
และผู้บริหารหน่วยงานทาง
การศึกษา 
มีรูปแบบการบริหารจัดการที่
เหมาะสม โดยใช้ 
หลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้
ผู้บริหารและบุคลากรมี
นวัตกรรมและเทคนิคในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งมั่นสู่วิสัยทัศน์ 
สะท้อนถึงวัฒนธรรมการท างาน
ของหน่วยงาน 

3 นโยบายการบริหารจัดการถูก
ก าหนดขึ้นโดยกลุ่มบุคคลเฉพาะ  
ท าให้การน าไปสู่การปฏิบัติงาน
ไม่ครอบคลุม ตลอดจนการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
ไม่เป็นระบบ อาจเนื่องมาจาก
ระบบการบริหารจัดการและ
ภาระงานท่ีแทรกซ้อน 

 
 
 
 



4. การก้าหนดน้้าหนักความส้าคัญของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
 ผลการก าหนดน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน โดยให้คะแนนเต็ม
เท่ากับ 1 แสดงผลได้ ดังนี้ 
การก าหนดน้ าหนักของสภาพแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ผลการพิจารณา
น้้าหนัก 

S : ด้านสังคม – วัฒนธรรม (Social – cultural Factors) 0.27 
T : ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) 0.23 
E : ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) 0.23 
P : ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal Factors) 0.27 

น้้าหนักคะแนนรวม 1.00 
 
การก าหนดน้ าหนักของสภาพแวดล้อมภายใน 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ผลการพิจารณา
น้้าหนัก 

S : Structure and Policy 0.19 
S :Service and Products 0.15 
M :Man 0.20 
M :Money 0.13 
M : Materials 0.14 
M : Management 0.19 

น้้าหนักคะแนนรวม 1.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก 
1 

รายการปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

2 
น้ าหนัก 

3 
คะแนนเฉล่ีย 

4 
น้ าหนัก x คะแนน

เฉล่ีย 

5 
สรุปผล 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 
S : ด้านสังคม – วัฒนธรรม (Social – 
cultural Factors) 

0.27 +3 -3 + 0.81 - 0.81 0.00 

T : ด้านเทคโนโลยี (Technological 
Factors) 
 

0.23 +4 -3 + 0.92 - 0.69 +0.23 

E : ด้านเศรษฐกิจ (Economic 
Factors) 
 

0.23 +3 -3 + 0.69 - 0.69 0.00 

P : ด้านการเมืองและกฎหมาย 
(Political and legal Factors) 

0.27 +4 -3 + 1.08 - 0.81 +0.27 

สรุปปัจจัยภายนอก + 3.50 - 3.00  
เฉล่ียปัจจัยภายนอก + 0.25 

 
สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน 

1 
รายการปัจจัย 

สภาพแวดล้อมภายใน 

2 
น้ าหนัก 

3 
คะแนนเฉล่ีย 

4 
น้ าหนัก x คะแนน

เฉล่ีย 

5 
สรุปผล 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 
S : Structure and Policy 0.19 + 4 - 3 + 0.76 - 0.57 + 0.19 
S :Service and Products 0.15 + 3 - 3 + 0.45 - 0.45 0.00 
M :Man 0.20 + 4 - 3 + 0.80 - 0.60 + 0.20 
M :Money 0.13 + 3 - 3 + 0.39 - 0.39 0.00 
M : Materials 0.14 + 3 - 3 + 0.42 - 0.42 0.00 
M : Management 0.19 + 4 - 3 + 0.76 - 0.57 + 0.18 

สรุปปัจจัยภายใน + 3.58 - 3.00  
เฉล่ียปัจจัยภายใน + 0.29 

 
 
 
 
 



5. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) และสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) ขององค์กร   
เพื่อก าหนดสถานภาพปัจจุบันขององค์กร เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปี พ.ศ.2559-2562 มีผลดังนี้ 
 
เอื้อและแข็ง : เสริม สร้าง ขยาย                   เอื้อแต่อ่อน : พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข 

 
+3.50 
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กราฟแสดงสถานภาพขององค์กร 
 จากกราฟแสดงสถานภาพองค์กร ด้าน สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) มีค่าเท่ากับ +3.50 แสดงว่า
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีสภาพแวดล้อมภายนอก เอื้ออ้านวย (โอกาส) หรือ
สนับสนุนให้ปฏิบัติงานให้ประสบความผลส าเร็จตามภารกิจขององค์กร จ าแนกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 1.ด้านสังคม – วัฒนธรรม (S: Social – cultural Factors) พบว่า พื้นท่ีในเขตบริการของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม มี
การรักษาและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของตน สภาพของชุมชนโดยรวมเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชน 
สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม เกษตรกรรมท่ีหลากหลาย องค์กรสาธารณประโยชน์สนับสนุนช่วยเหลือปัจจัย
ทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ช่วยให้เด็กมีความพร้อมและเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง รวมท้ังมี
สถาบันการศึกษารองรับท้ังระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง 
 2.ด้านเทคโนโลยี (T: Technological Factors) พบว่า นโยบายของรัฐบาลด้านเทคโนโลยีท าให้การ
จัดการศึกษาดีขึ้น ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลให้ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย ส่งผลให้โรงเรียนสามารถใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้/เป็นครูให้ความรู้/เป็นแบบอย่างการเรียนรู้ การด ารงชีวิตท่ีสอดคล้องกับท้องถิ่นและความเป็น
ชาติไทย 

0.29 

0.25 

โอกาส (O)
  

จุดแข็ง (S)
  

จุดอ่อน (W)
  

อุปสรรค (T)
  



 3.ด้านเศรษฐกิจ (E: Economic Factors) พบว่า รัฐบาลให้การสนับสนุน ส่งเสริมการลงทุนทาง
การศึกษาโดยให้น้อมน าแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการ
ส่งเสริม สนับสนุน ด้านงบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้เยาวชนสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 4.ด้านการเมืองและกฎหมาย (P: Political and Legal Factors) พบว่า นโยบายเรียนฟรี 15 ปี เพื่อ
ใช้ประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างท่ัวถึงชัดเจน นโยบายรวมโรงเรียนขนาดเล็ก นโยบายปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 
2 การจัดการศึกษาเพื่อการท างาน รัฐบาลส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแข่งขันด้านการศึกษาและการประกันคุณภาพภายนอก 
พรบ.จัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย เพื่อให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ ร่วมกันจัดการศึกษามาก
ขึ้น 
  

สภาพแวดล้อมด้านอุปสรรค (Threats) พบว่า ยังมีอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์   
มีค่าเท่ากับ – 3.00 หมายความว่าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2 มีปัจจัยภายนอกท่ีเป็นอุปสรรค 
ต่อการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1.ด้านสังคม – วัฒนธรรม (Social – cultural Factors) พบว่า พื้นท่ีในเขตบริการส่วนใหญ่อยู่ใน
พื้นท่ีสูง การคมนาคมไม่สะดวก การติดต่อส่ือสารยากล าบาก มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์  หลากหลาย
วัฒนธรรม หลากหลายภาษา เป็นอุปสรรคในการส่ือสารและการจัดการเรียนรู้ สถาบันครอบครัวอ่อนแอ
ผู้ปกครองเข้าใจว่าการจัดการเรียนการสอนเป็นภาระหน้าท่ีของโรงเรียนเท่านั้น ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
บางส่วนมีความรู้น้อย พื้นท่ีบางส่วนเป็นพื้นท่ีเส่ียงด้านยาเสพติด ประชากรบางส่วนอพยพย้ายถิ่น  บางส่วนไป
ท างานในเมืองใหญ่ ไม่ได้อยู่กับครอบครัว ในชุมชนมีร้านเกมมาก ส่งผลต่อพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็ก 
 2.ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) พบว่า สภาพพื้นท่ีบางแห่งไม่เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยี 
การพัฒนาบุคลากร ด้าน ICT ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนขาดความ
ตระหนักในการน าเทคโนโลยีไปใช้ให้เหมาะสม การบังคับใช้กฎหมายทางด้านเทคโนโลยียังไม่เป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย รวมถึงการเผยแพร่ ส่ือด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไม่ครอบคลุม  
 3.ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) พบว่า รัฐบาลจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน ส่วนภาครัฐและเอกชนจัดสรรงบสนับสนุนล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง 
ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ขาดการส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรด้านการศึกษา 
  4.ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors) พบว่า นโยบายด้านการศึกษามีการ
ปรับเปล่ียนบ่อยครั้ง ส่งผลให้การน านโยบายไปใช้เกิดความไม่ต่อเนื่อง ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้การเตรียมพร้อมไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้  

 ส่วนสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) ท่ีเป็น จุดแข็ง (Strengths) ต่อการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีค่าเท่ากับ +3.58 หมายความว่า ปัจจัยท่ีท าให้ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปฏิบัติงานได้ประสบความผลส าเร็จตามภารกิจขององค์กร พบในแต่ละ
ประเด็นดังนี้ 
 
 



สภาพแวดล้อมด้านจุดแข็ง (Strengths) 
1.โครงสร้างและนโยบาย Structure and Policy (S1) พบว่า โครงสร้างและนโยบายของส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ก าหนดบทบาทหน้าท่ีชัดเจน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  
กลยุทธ์ชัดเจน เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ แผน โครงการสอดคล้องกับระดับกลยุทธ์ มีโครงสร้างกรอบอัตราก าลัง
ชัดเจน 

2.การให้บริการและคุณลักษณะผู้เรียน Service and Products (S2) พบว่า นักเรียนมีแนวโน้ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น เนื่องจากสถานศึกษาตระหนักและเน้นความส าคัญของการจัดการศึกษา ท่ียึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมท้ังมีการให้บริการทั้งระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนรายบุคคล สามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 

3.บุคลากร Man (M1) พบว่า ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด มีการ
ด าเนินการตามระเบียบกฎหมายก าหนด มีคุณวุฒิ ภาวะผู้น า มีความสามารถในการจัดการศึกษา และปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะประจ าสายงาน รวมท้ังมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีมและปรับตัวรองรับกับการเปล่ียนแปลงได้เป็นอย่างดี  

4.การเงิน Money (M2) พบว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีระบบ
บริหารด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
รองรับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร เบิกจ่ายตามแผนท่ีก าหนด นอกจากนี้โรงเรียนได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว
โดยตรง เกิดความคล่องตัวในการเบิกจ่าย  

5.วัสดุอุปกรณ์ Materials (M3) พบว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบการติดต่อส่ือสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาและติดต่อส่ือสารกับโรงเรียนและ
หน่วยงานอื่นเนื่องจากมีความเพียงพอด้าน hardware และ software  

6.การบริหารจัดการ Management (M4) พบว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย มาตรฐานส านักงาน และหลักการ
กระจายอ านาจและผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม โดยใช้หลัก       
ธรรมาภิบาล ส่งผลให้ผู้บริหารและบุคลากรมีนวัตกรรมและเทคนิคในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งมั่นสู่วิสัยทัศน์ 
สะท้อนถึงวัฒนธรรมการท างานของหน่วยงาน 

 
สภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) ท่ีเป็น จุดอ่อน (Weaknesses) ต่อการบริหารจัดการและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีค่าเท่ากับ -3.00 หมายความว่า ปัจจัยท่ีเป็นจุดอ่อนของ ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ท่ีไม่สามารถปฏิบัติงานให้ประสบความผลส าเร็จตามภารกิจของ
องค์กร พบในแต่ละประเด็นดังนี้ 
  
สภาพแวดล้อมด้านจุดอ่อน (Weaknesses)  

1.โครงสร้างและนโยบาย Structure and Policy (S1) พบว่า ส านักงานไม่สามารถจัดบุคลากร 
ตามโครงสร้าง ในส่วนของนโยบายยังไม่มีการน าไปใช้ให้สอดคล้องกับแผนงานและโครงการมากนัก  

2.การให้บริการและคุณลักษณะผู้เรียน Service and Products (S2) พบว่า การบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กยังท าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดปัจจัยในหลายๆ ด้าน ท้ังบุคลากร งบประมาณ 



3.บุคลากร Man (M1) พบว่า บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาเรื่องใดๆ และยังน าส่ิงท่ีได้รับการพัฒนาไปใช้
ไม่เต็มประสิทธิภาพ การบริหารอัตราก าลังยังไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา บุคลากรบางส่วนยังขาดจิตบริการ
และขาดความเป็นมืออาชีพในหน้าท่ีของตน 

4.การเงิน Money (M2) พบว่า การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิ บุคลากรมีการปรับเปล่ียนบ่อยครั้ง 
และบุคลากรท่ีรับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจ ตลอดท้ังการก ากับติดตามฯ ท่ีขาดความต่ อเนื่องและท่ัวถึง    
การจัดสรรงบประมาณไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็กท่ีได้รับงบอุดหนุนรายหัวน้อย 
ส่งผลต่อการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5.วัสดุอุปกรณ์ Materials (M3) พบว่า วัสดุ และครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ และไม่ตรงต่อความต้องการ 
6.การบริหารจัดการ Management (M4) พบว่า นโยบายการบริหารจัดการถูกก าหนดขึ้นโดยกลุ่ม

บุคคลเฉพาะ ท าให้การน าไปสู่การปฏิบัติงานไม่ครอบคลุม ตลอดจนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลไม่เป็น
ระบบ อาจเนื่องมาจากระบบการบริหารจัดการและภาระงานท่ีแทรกซ้อน 
 



ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

 วิสัยทัศน์ 
 องค์กรท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

ค านิยามวิสัยทัศน์ 

 1.ระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ หมายถึง การบริหารจัดการตามกรอบโครงสร้างขององค์กร มีการ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล โดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 2.ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องท่ีมาจากทุกภาคส่วน
ของสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
 3.มาตรฐานระดับสากล หมายถึง ผู้เรียนมีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีศักยภาพด้านภาษา 
และการคิดค านวณ 

 พันธกิจ 
 1) ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและปลูกฝัง
ค่านิยมหลัก 12 ประการ มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 3) ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะ มีคุณภาพตาม หลักสูตรการศึกษา และ
มาตรฐานสากล 
 4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
 5) ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 

 เป้าประสงค์หลัก 
 1) ผู้เรียนมีสมรรถนะ มีสุขภาพ (กาย-จิต) ดี มีความรู้ คู่คุณธรรมตามหลักสูตรการศึกษา และ
มาตรฐานสากล 
 2) ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสการศึกษาภาคบังคับอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
 3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 4) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล  
 
 
 
 
 



 กลยุทธ์  
 1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีทักษะ สมรรถนะ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 2) เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีค่านิยมหลัก 
12 ประการ และมีทักษะชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 3) ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง และเสมอภาค 
 4) พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
 6) ส่งเสริม สนับสนุน เช่ือมโยงเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล 



ส่วนที่ 4 
กลยุทธ์พัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) 

  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) หรือวิสัยทัศน์ไว้ว่า “องค์กรท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ ภายใต้การมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน สร้างคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย” โดยก าหนด
แนวทางพัฒนาไว้ 6 กลยุทธ์ คือ 1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีทักษะ สมรรถนะ ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษา 2.เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร มีค่านิยมหลัก 12 ประการ และมีทักษะชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย 3.ขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ท่ัวถึง และเสมอภาค 4.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 5.ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 6.ส่งเสริม 
สนับสนุน เช่ือมโยงเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล เป้าประสงค์หลัก จ านวน 4 
ข้อ คือ 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะ มีสุขภาพ (กาย -จิต) ดี มีความรู้ คู่คุณธรรมตามหลักสูตรการศึกษา และ
มาตรฐานสากล 2.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสการศึกษาภาคบังคับอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 3.ผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  4.
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล โดยแสดงความ
เช่ือมโยงในรูปแบบของตาราง ดังต่อไปนี้ 
 

 



 

การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2559 - 2562 
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีทักษะ สมรรถนะ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษา 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
ปี 2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

1.ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีมีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการใช้ 
เทคโนโลยี 

92 
(จาก Triple A) 

94 96 98 100  

2.ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 

85 100 100 100 100 

3.ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีมีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษา 
อังกฤษและภาษาอาเซียน อย่างน้อย 
1 ภาษา 

60 
(จาก Triple A) 

65 70 75 80 

4.ร้อยละของจ านวนผู้เรียนมีสมรรถนะ 
ท่ีส าคัญตามหลักสูตรการศึกษา 

90 
(จาก Triple A) 

92 94 96 100 

5.ร้อยละของจ านวนผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตท่ีดี 

100 100 100 100 100 

6.ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีมีความ 
ต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและ 
พัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล 

80 85 90 95 100 

 
 
 
 



 

การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2559 - 2562 
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีทักษะ สมรรถนะ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษา 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
ปี 2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและ
ตามมาตรฐานการศึกษา  

7.ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น 

ผลสอบ 
O-NET  

ปีการศึกษา 
2557 

ป.6 = 45.50 
ม.3 = 39.48 

 
 
 
 

เพิ่ม 3% 
เพิ่ม 3% 

 
 
 
 

เพิ่ม 3% 
เพิ่ม 3% 

 
 
 
 

เพิ่ม 3% 
เพิ่ม 3% 

 
 
 
 

เพิ่ม 3% 
เพิ่ม 3% 

 

8.ร้อยละของจ านวนผู้เรียนได้รับการ 
แนะแนวและพฒันาให้มีความรู้ทักษะ 
ในการประกอบอาชีพ 

n/a 90 90 95 100 

 
 
 
 



 

การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2559 - 2562 
กลยุทธ์ที่ 2. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีค่านิยมหลัก 12 ประการ และมีทักษะ

ชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

ปี 2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร มีค่านิยมหลัก 12 
ประการ และมีทักษะชีวิตบน
พื้นฐานของความเป็นไทย 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

100 100 100 100 100  
 
 
 
 
 
 

2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริม 
ด้านค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 100 100 100 100 

 
 
 



 

การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2559 - 2562 
กลยุทธ์ที่  3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง และเสมอภาค 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
ปี 2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 

ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับ
โอกาสการศึกษาภาคบังคับอย่าง
ท่ัวถึงและเสมอภาค 

1.ร้อยละของประชากรวัยเรียนตาม 
ทร.14 เข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

100 100 100 100 100  

2.ร้อยละของนักเรียนท่ีจบช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าศึกษาต่อช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

100 100 100 100 100 

3. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนท่ีม ี
ความต้องการพิเศษมีการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาหรือจัดหลักสูตรท่ีเหมาะสม 

100 100 100 100 100 

4. ร้อยละของจ านวนเด็กออกกลางคัน 
ลดลงปีละ 0.25 หรือน้อยกว่าร้อยละ 
0.30 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 
2557 
0.13 

<0.30 <0.30 <0.30 <0.30 

 
 



 

การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2559 - 2562 
กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
ปี 2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะและ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1.ร้อยละของจ านวนผู้บริหารได้รับการ 
พัฒนาตามสมรรถนะและมาตรฐาน 
วิชาชีพ 
   1.1 ผู้บริหารการศึกษา 
   1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 

90 94 96 98 100  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ร้อยละของจ านวนครูได้รับการพฒันา 
ตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ 

90 94 96 98 100 

3.ร้อยละของจ านวนบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น 
(ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาตาม 
สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ)  
38ค.(1) 

100 100 100 100 100 

4.ร้อยละของจ านวนบุคลากรทาง 
การศึกษาอื่น ได้รับการพัฒนาตาม 
สมรรถนะ 38ค.(2) 
 
 

100 100 100 100 100 

 
 
 



 

การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2559 - 2562 
กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบตามมาตรฐานวิชาชีพ (ต่อ) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
ปี 2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะและ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

5.ร้อยละของจ านวนบุคลากรสาย 
สนับสนุนได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ 
ประจ าสายงาน 
   5.1 พนักงานราชการ 
   5.2 ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างช่ัวคราว 
   5.3 อัตราจ้าง 
   5.4 ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครู 
        ให้นักเรียน) 

90 94 96 98 100  
 
 
 
 
 
 
 

6.ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่น มีแผนพัฒนาตนเอง 
ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 

95 100 100 100 100  

 
 
 



 

การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2559 - 2562 
กลยุทธ์ที่ 5. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
ปี 2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 

การจัดการศึกษาโรงเรียนขนาด
เล็กมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

1.ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก 
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
(ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาบริหารจัดการ 
การมีส่วนร่วม) 

100 100 100 100 100  

2.ร้อยละของโรงเรียนมีรูปแบบการ 
บริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับบริบท 

100 100 100 100 100 

3.ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก 
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

100 100 100 100 100 

4.ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมาอย่างน้อยร้อยละ 3 
 

ผลสอบ 
O-NET  

ปีการศึกษา 
2557 

ป.6 = 48.49 
ม.3 = 39.00 

 
 
 
 

เพิ่ม 3% 
เพิ่ม 3% 

 
 
 
 

เพิ่ม 3% 
เพิ่ม 3% 

 
 
 
 

เพิ่ม 3% 
เพิ่ม 3% 

 
 
 
 

เพิ่ม 3% 
เพิ่ม 3% 

 
 
 
 
 
 



 

การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2559 - 2562 
กลยุทธ์ที่ 6. ส่งเสริม สนับสนุน เช่ือมโยงเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
ปี 2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษาเช่ือมโยง
เครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา  

1.ร้อยละขององค์กรหน่วยงานท่ีม ี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   - อปท. 
   - 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก 
     สามัญศึกษา 
   - 2 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
   - 12 โรงเรียนเอกชน 
   - 6 องค์คณะ 
   - กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนและเครือข่าย 
     ชมรมทางวิชาการ 
   - ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ 

100 100 100 100 100  

2.ร้อยละของจ านวนโรงเรียนท่ีได้รับ 
การส่งเสริมสนับสนุนจากเครือข่าย 
ในการจัดการศึกษา 

100 100 100 100 100 

3.ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาบริหาร 
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

100 100 100 100 100 

 
 
 



ส่วนที่ 5 
แผนงานโครงการและงบประมาณ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) 

  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ก าหนดแผนงานโครงการและงบประมาณ 
ระยะ 4 ปี เพื่อสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตามกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ โดยมีโครงการท่ีสนองกลยุทธ์ท่ี 1 
จ านวน 14 โครงการ งบประมาณท่ีใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 1,823,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 2,043,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 
2,283,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 2,533,000 บาท รวมงบประมาณท้ังหมด 
จ านวน 8,682,000 บาท 
 โครงการท่ีสนองกลยุทธ์ท่ี 2 จ านวน 5 โครงการ งบประมาณท่ีใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 
1,050,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 1,450,000 บาท งบประม าณท่ีใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 1,450,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 
1,450,000 บาท รวมงบประมาณท้ังหมด จ านวน 5,400,000 บาท 
 โครงการท่ีสนองกลยุทธ์ท่ี 3 จ านวน 3 โครงการ งบประมาณท่ีใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 
250,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 250,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 250,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 250,000 
บาท รวมงบประมาณท้ังหมด จ านวน 1,000,000 บาท 
 โครงการท่ีสนองกลยุทธ์ท่ี 4 จ านวน 7 โครงการ งบประมาณท่ีใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 
2,400,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 2,720,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 3,050,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 
3,380,000 บาท รวมงบประมาณท้ังหมด จ านวน 11,550,000 บาท 
 โครงการท่ีสนองกลยุทธ์ท่ี 5 จ านวน 4 โครงการ งบประมาณท่ีใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 
470,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 470,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 470,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 470,000 
บาท รวมงบประมาณท้ังหมด จ านวน 1,880,000 บาท 
 โครงการท่ีสนองกลยุทธ์ท่ี 6 จ านวน 5 โครงการ งบประมาณท่ีใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 
3,430,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 3,050,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 3,430,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ในปี งบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 
3,050,000 บาท รวมงบประมาณท้ังหมด จ านวน 10,560,000 บาท      
 



 

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ กลุ่มบริหาร 

ที่รับผิดชอบ ป ี2559 ปี  2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม4 ปี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความ
รอบรู้ มีทักษะ สมรรถนะ 
ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรและตาม
มาตรฐานการศึกษา 

1.การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส าหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการ 
พิเศษ 

150,000 150,000 150,000 150,000 600,000 กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มส่งเสริมฯ 

2.การแนะแนวและพฒันาผู้เรียน 
สู่การประกอบอาชีพ 

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มส่งเสริมฯ 

3.การพัฒนาความสามารถและ 
การใช้เทคโนโลยี 

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 กลุ่มนิเทศฯ 
ศูนย์ ITEC 

4.โครงการส่งเสริมการสอน 
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม 
สู่ประชาคมอาเซียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 กลุ่มนิเทศฯ 
 

5.การนิเทศติดตามการจัดการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษ 

40,000 40,000 40,000 40,000 160,000 กลุ่มนิเทศฯ 
 

6.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
:นักเรียนไทยหัวใจสืบเสาะ 

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 กลุ่มนิเทศฯ 
 

7.พัฒนาโรงเรียนต้นแบบนักเรียน
ไทยสุขภาพดี 

13,000 13,000 13,000 13,000 52,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

8.นิเทศและพัฒนานักเรียนเพื่อ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

240,000 250,000 250,000 250,000 990,000 กลุ่มนิเทศฯ 
 

 
 



 

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ กลุ่มบริหาร 

ที่รับผิดชอบ ปี 2559 ปี  2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม4 ปี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความ
รอบรู้ มีทักษะ สมรรถนะ 
ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรและตาม
มาตรฐานการศึกษา 

9.การแข่งขันทักษะทาง 
วิชาการนักเรียนประจ าปี 2559 

400,000 600,000 800,000 1,000,000 2,800,000 กลุ่มนิเทศฯ 
 

10.การจัดสอบข้อสอบกลาง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
   10.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อ 
          เป็นผู้ประสานงานจัดสอบ 
   10.2 การจัดสอบโดยใช้ข้อสอบ 
          กลาง 
   10.3 การประมวลผลการสอบ 

 
 
 

20,000 
 

50,000 
 

10,000 

 
 
 

20,000 
 

50,000 
 

10,000 

 
 
 

20,000 
 

50,000 
 

10,000 

 
 
 

20,000 
 

50,000 
 

10,000 

 
 
 

80,000 
 

200,000 
 

40,000 

กลุ่มนิเทศฯ 
 

11.พัฒนานวัตกรรมในโรงเรียน 
ท้ังระบบของส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 2 

300,000 360,000 400,000 450,000 1,510,000 กลุ่มนิเทศฯ 
 

12.พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 

200,000 150,000 150,000 150,000 650,000 กลุ่มนิเทศฯ 
 

13.พัฒนานิสัยรักการอ่านของ
นักเรียนโดยใช้ห้องสมุดเคล่ือนท่ี     
(Mobile Library) 

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 กลุ่มนิเทศฯ 
 

 



 

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ กลุ่มบริหาร 

ที่รับผิดชอบ ปี 2559 ป ี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม4 ป ี
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความ
รอบรู้ มีทักษะ สมรรถนะ 
ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรและตาม
มาตรฐานการศึกษา (ต่อ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน 
การสอนภาษาไทย 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 กลุ่มนิเทศฯ 
 

 
รวมกลยุทธ์ที่ 1 จ านวน 14 โครงการ 

 
1,823,000 

 
2,043,000 

 
2,283,000 

 
2,533,000 

 
8,682,000 

 

 



 

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ กลุ่มบริหาร 

ที่รับผิดชอบ ปี 2559 ป ี 2560 ปี 2561 ป ี2562 รวม4 ปี 
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร มีค่านิยมหลัก 
12 ประการ และมีทักษะ
ชีวิตบนพื้นฐานของความ
เป็นไทย 

1.การส่งเสริมความเป็นไทย และ
พัฒนาคุณธรรมโดยใช้ขบวนการท่ี
หลากหลาย (ลูกเสือ,ยุวกาชาด,กีฬา,
สภานักเรียน) 

400,000 400,000 400,000 400,000 1,600,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

2.การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

3.การวิจัยและพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมช้ันน าและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- 400,000 400,000 400,000 1,200,000 กลุ่มนิเทศฯ 

4.การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและ 
เสริมสร้างทักษะชีวิต 

300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

5.ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยม 12 ประการตามหลักสูตร 
 
 
 
 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 600,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
รวมกลยุทธ์ที่ 2 จ านวน 5 โครงการ 

 

 
1,050,000 

 
1,450,000 

 
1,450,000 

 
1,450,000 

 
5,400,000 

 



 

 
แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ กลุ่มบริหาร 

ที่รับผิดชอบ ปี 2559 ป ี 2560 ปี 2561 ป ี2562 รวม4 ปี 
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาส 
ทางการศึกษาให้ท่ัวถึง
และเสมอภาค 

1.การจัดการศึกษาให้ประชากร 
วัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

2.แนะแนวโอกาสทางการศึกษา 
ส าหรับเด็กตกหล่นและออกกลางคัน 

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

3.ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับ 
โรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความต้องการ 
ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
รวมกลยุทธ์ที่ 3 จ านวน 3 โครงการ 

 

 
250,000 

 
250,000 

 
250,000 

 
250,000 

 
1,000,000 

 



 

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ กลุ่มบริหาร 

ที่รับผิดชอบ ปี 2559 ป ี 2560 ปี 2561 ป ี2562 รวม4 ปี 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาท้ังระบบ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

1.พัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา 
และผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นไป 
ตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

100,000 120,000 150,000 180,000 550,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2.พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีความสามารถทุก
ด้านอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

200,000 300,000 400,000 500,000 1,400,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

3.พัฒนาสมรรถนะครูในการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

500,000 600,000 700,000 800,000 2,600,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นมืออาชีพ 

300,000 400,000 500,000 600,000 1,800,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5.ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร 
ลูกจ้าง 

500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

6.ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัด
การศึกษาทุกสายงานท่ีได้รับการ 
พัฒนา 

300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 



 

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ กลุ่มบริหาร 

ที่รับผิดชอบ ปี 2559 ป ี 2560 ปี 2561 ป ี2562 รวม4 ปี 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาท้ังระบบ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

7.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา 
ทักษะการติดต่อส่ือสารด้านภาษา 
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส าหรับ 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้าง (ทุกสายงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
รวมกลยุทธ์ที่ 4 จ านวน 7 โครงการ 

 
2,400,000 

 
2,720,000 

 
3,050,000 

 
3,380,000 

 
11,550,000 

 

 
 



 

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ กลุ่มบริหาร 

ที่รับผิดชอบ ปี 2559 ป ี 2560 ปี 2561 ป ี2562 รวม4 ปี 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดการ
ศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้มีคุณภาพ ตามาตรฐาน
การศึกษา 

1.สร้างและพัฒนาเครือข่ายการ
บริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาด
เล็ก 

200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มนิเทศฯ 

2.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มนิเทศฯ 

3.จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มนิเทศฯ 

4.ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มนิเทศฯ 

 
รวมกลยุทธ์ที่ 5 จ านวน 4 โครงการ 

 
470,000 

 
470,000 

 
470,000 

 
470,000 

 
1,880,000 

 

 
 



 

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ กลุ่มบริหาร 

ที่รับผิดชอบ ปี 2559 ป ี 2560 ปี 2561 ป ี2562 รวม4 ปี 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม  
สนับสนุน เช่ือมโยง
เครือข่าย ให้มีส่วนร่วม  
ในการจัดการศึกษา    
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1.สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาตามบทบาทของ 
หน่วยงาน/องค์กรท่ีมีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษา 

180,000 0 180,000 0 360,000 ทุกกลุ่ม/หน่วย 

2.ประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคลท่ีมี 
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
- กพท. 
- อ.ก.ค.ศ. 
- กตปน. 
- 3 องค์คณะ 
- 6 องค์คณะ 

 
 

150,000 
100,000 
100,000 
150,000 
250,000 

 
 

150,000 
100,000 
100,000 
150,000 
250,000 

 
 

150,000 
100,000 
100,000 
150,000 
250,000 

 
 

150,000 
100,000 
100,000 
150,000 
250,000 

 
 

600,000 
400,000 
400,000 
600,000 

1,000,000 

ทุกกลุ่ม/หน่วย 

3.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานทุก 
กลุ่ม/หน่วย สพป.เชียงราย เขต 2 

400,000 200,000 400,000 200,000 1,200,000 ทุกกลุ่ม/หน่วย 

4.พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ให้ได้ตามมาตรฐานส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
- บริหารงานบุคคล 
- วิชาการ 
- งบประมาณ 
- บริหารงานท่ัวไป 

 
 
 

200,000 
200,000 
200,000 
200,000 

 
 
 

200,000 
200,000 
200,000 
200,000 

 
 
 

200,000 
200,000 
200,000 
200,000 

 
 
 

200,000 
200,000 
200,000 
200,000 

 
 
 

200,000 
200,000 
200,000 
200,000 

ทุกกลุ่ม/หน่วย 

 
 



 

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ กลุ่มบริหาร 

ที่รับผิดชอบ ปี 2559 ปี  2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม4 ปี 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม  
สนับสนุน เช่ือมโยง
เครือข่าย ให้มีส่วนร่วม  
ในการจัดการศึกษา    
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา สพป.เชียงราย 
เขต 2 (13 เครือข่ายๆ ละ 100,000) 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 5,200,000 ทุกกลุ่ม/หน่วย 

 
รวมกลยุทธ์ที่ 6 จ านวน 5 โครงการ 

 

 
3,430,000 

 
3,050,000 

 
3,430,000 

 
3,050,000 

 
10,560,000 

 

 
รวมท้ัง 6 กลยุทธ์ จ านวน 38 โครงการ 

 

 
9,423,000 

 
9,983,000 

 
10,933,000 

 
11,133,000 

 
39,072,000 

 

 



 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  
 
  
 แผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2559 -2562 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษาท่ี
เช่ือมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จึงได้ก าหนดกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติและปัจจัยความส าเร็จ ดังนี้ 
 
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 1. ส่ือสารทิศทางของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ท้ังวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างท่ัวถึง 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อก าหนดกลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
 3. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างานและมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ท้ังเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง 
และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 4. ด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมตามแผนท่ีก าหนด 
 5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตาม
ความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลรายปี 
 6. สร้างกลไกการขับเคล่ือนและตรวจสอบสาธารณะโดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสู่สาธารณชน
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
 
 ท้ังนี้การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่าคุ้มทุนประหยัดและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด
สอดคล้องกับกลยุทธ์จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการด าเนินงานจะต้องถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณการเงินการคลัง 
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