คำนำ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 76 และ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธี การ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 กำหนดใหสวนราชการ จะตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนอื่นๆที่เกี่ยวของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงไดดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยในหวง 3 ปแรก คือประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ขึ้น เพื่อเปนทิศทางการ
บริหารจัดการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึ กษา และเปนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด การจัดทำแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชี ย งราย เขต 2 ได ด ำเนิ น การโดยกำหนดให ส อดคลอ งกั บ นโยบายรั ฐ บาลปจ จุบ ั น นโยบายและจุด เน น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการจำเปนของเขต
พื้นที่การศึกษา
หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ป ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป การกำกับ เรงรัด ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของสว นราชการภายในและสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตอไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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สวนที่ 1
บทนำ
ความเปนมาความสำคัญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนสว นราชการ จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 มาตรา 34 ที่บ ัญญัติใหจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่
การศึกษา ประกอบดวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่น และกระทรวงศึกษาธิการ ไดกำหนดอำนาจหนาที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษา พ.ศ.2560
ประกอบดวย
1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น
2. วิ เ คราะห ก ารจั ด ตั ้ ง งบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น ทั ่ ว ไปของสถานศึ ก ษา และหน ว ยงานใน
เขตพื้นที่การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้ งกำกับตรวจสอบ
ติดตาม การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และภายในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห วิจยั และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรั พยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสง เสริม สนับ สนุ น
การจัด และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสว น
ทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุม ชน องคกรวิช าชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน อื่นที่
จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดำเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน สงเสริม การดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานดาน
การศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะสำนักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติ งานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบ ัติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรั บ
มอบหมาย
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สวนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวของกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
การจัดทำแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ประจำป พ.ศ. 2563 - 2565 ไดนำบริบทที่เกี่ยวของกับภารกิจการจัดการศึกษาและกฎหมาย
นโยบายที่เกี่ยวของมากำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ดังนี้
1. กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวของกับภารกิจการจัดการศึกษา
1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ไดแก มาตรา ๕๔ ที่บัญญัติใหรัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดำเนินการให เด็กเล็กไดรับการดูแลและ
พัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคมและสติปญญาใหสมกับวัย
โดยสงเสริมและสนับสนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดำเนินการดวย
รัฐตองดำเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษา ตามความตองการในระบบตางๆ รวมทั้งสงเสริม ให
มีการเรียนรูตลอดชีวิตและจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดำเนินการ กำกับ สงเสริมและสนับสนุนใหการจัดการศึกษา ดังกลาวมี
คุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอย ตองมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติและการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ ใหเปนไปตาม
แผนการศึกษาแหงชาติดวย และการศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนให เปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เชี่ยวชาญได ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
1.2 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ที่ใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ
20 ป โดยกำหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตร ดังนี้
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความมั่นคง ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และ
ความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน ไดแก ยุทธศาสตรที่ 2.5 การลงทุนพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและ
พัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ไดแกยุทธศาสตรที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดชวงชีวิต ใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ ยุทธศาสตรที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรี ย นรู ใ ห มี คุ ณ ภาพเท า เที ย ม ทั่ ว ถึ ง และยุ ท ธศาสตร ที่ 3.3 การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเท าเทียมกั นทางสังคม ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 4.1 การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ไดแกยุทธศาสตรที่
6.1 การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสมและยุทธศาสตรที่ 6.4
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป มียุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศ ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร เกี่ยวของกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย โดยมีเปาหมายการพัฒนา ให
คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้นคนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู
ความสามารถเพิ่มขึ้น และคนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทยและยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
1.4 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรั ฐมนตรี ได แถลงนโยบายรั ฐบาลต อสภานิ ต ิ บ ัญญั ต ิ แห งชาติ เมื่ อวั นที ่ 25 กรกฎาคม 2562
มีนโยบายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.1.1 จั ด ให ม ี ร ะบบพั ฒ นาเด็ ก แรกเกิด อย า งต อ เนื่ อ งจนถึ ง เด็ก วัย เรี ย นให ม ีโ อกาส
พัฒนาตามศักยภาพ เพื่อสรางคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผานครอบครัวที่อบอุน ในทุกรูปแบบ
ครอบครัว เพื่อสงตอการพัฒนาเด็กไทยใหมีคุณภาพสูการพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการใหความชว ยเหลือที่
คำนึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพรอมการเปนพอแม ความรูเรื่องโภชนาการและสุขภาพ
การอบรมเลี้ยงดู การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผานการใหบริการสาธารณะที่เกี่ยวของโดยเฉพาะการ
ยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศใหไดมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทาง
การศึกษาและผูดูแลเด็กปฐมวัยใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
8.1.2 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปญญาที่หลากหลายของเด็ก แตละ
คนใหไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ ผานการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติที่เปนระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน
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8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุก ชวงวัย
สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสรางหลักสูตรการศึกษาใหทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรูผาน
ประสบการณจริงเขามามีสวนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูดการคัดเลือก การผลิตและพั ฒนา
ครู ที่นำไปสูการมีครูสมรรถนะสูงเปนครูยุคใหมที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสรางความรู สรางวินัย
กระตุน และสรางแรงบันดาลใจ เปดโลกทัศนมุมมองของเด็กและครูดวยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมาก
ขึ้นควบคูกับหลักการทางวิชาการ
8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนทั้งในสวน
ฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความตองการของประเทศ ในอนาคต และ
เปนผูเรียนที่สามารถปฏิบัติไดจริงและสามารถกำกับการเรียนรูของตนเองได รวมถึงมีทักษะดานภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรูได มีความพรอมทั้งทักษะความรู ทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิตกอนเขาสูตลาดแรงงาน
2. นโยบายดานการศึกษาระดับชาติและระดับกระทรวงศึกษาธิการ
2.1 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใชเปน
แผนยุทธศาสตรระยะยาว สำหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนำไปใชเปน กรอบและแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาและเรียนรูสำหรับพลเมือง ทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปน
สุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒ นาคนไทยให เป น พลเมื อ งดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่ส อดคล อ ง กั บ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเ ปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูจักสามัคคี และ
รวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื ่ อ นำประเทศไทยก า วข า มกั บ ดั ก ประเทศที ่ ม ี ร ายได ป านกลาง และความเหลื ่ อ มล้ ำ
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คน การวิ จ ั ย และนวั ต กรรม เพื ่ อ สร า งขี ด ความสามารถ ใน
การแขงขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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2.2 นโยบายและจุดเนน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
หลักการ
1. ใหความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผูเรียน ครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา ขาราชการพลเรือน และผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และเปน
การศึกษาตลอดชีวิต
2. บู ร ณาการการทํ า งานร ว มกั น ระหว า งส ว นราชการหลั ก องค ก ารมหาชนในกํ า กั บ ของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหมีความคลองตัว รวมทั้งหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
ภูมิภาคใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได เพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ
ระดับกอนอนุบาล
เนนประสานงานกับสวนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพรอมผูเรียบ ในดานสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบาล
เนนสรางความรวมมือกั บพอแมผูปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนา ทักษะที่
สําคัญดานตางๆ เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการรูจักและ
ประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุงคํานึงถึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ดวยจุดเนน ดังนี้
1. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เนนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษ ภาษาพื้นถิ่น ภาษาแม เนนเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิดการเรียนรู จากประสบการณ
จริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ และเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูดวยการ
จัดการเรียนการสอนในเพิ่งแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น
5. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรูและใชดิจิทัลเปนเรื่องที่อการเรียนรู
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร (Coding)
8. จัดใหมีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมทั้งภายใน และ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอื้อตอการสรางคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุงตอยอดระดับประถมศึกษา ดวยจุดเนน ดังนี้
1. จัดการเรียนรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร(STEM)
การตางประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสรางทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพ และการมีงานทํา
เชน ทักษะดานกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเปนมัคคุเทศก
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การขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ
1. ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมทั้งใชจาย งบประมาณให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
2 จัดทําฐานขอมูล(Data) ของกระทรวงศึกษาธิการใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย
3. ใช เ ทคโนยี แ ละดิ จ ิ ท ั ล ในเครื ่ อ งมื อ ในการพั ฒ นางานทั ้ ง ระบบเน น การเรี ย นรู  แ ละ
การบริหารจัดการ
4. ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่อง
ขอกฎหมาย ใหผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางการแกใขรวมกัน
5. ใหหนวยงานระดับกรม กำหนดในงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากําลัง
ตามความตองการจําเปนใหหนวยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6. ใชกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามาบูรณาการการดําเนินงานรวมกับ หนวยจัด
การศึกษา
7. เรงทบทวน (ราง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. โดยปรับปรุงสาระสําคัญ
ใหเอื้อตอการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบขอมูล ขอเท็จจริงที่
เกิดขึ้น เชน จำนวนเด็กในพื้นที่นอยลง ซึ่งจําเปนตองมีการควบรวมโรงเรียน ใหพิจารณาสื่อสาร อธิบายทําความ
เขาใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใชอัตรากําลังครู โดยเฉพาะครูระดับ อนุบ าล และครูระดับอาชีว ศึกษา ใหมี
ประสิทธิภาพ และจัดทําการประเมินครูอยางเปนระบบ รวมทั้งจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูใหมีองคความรูและ
ทักษะในดานพหุปญญาของผูเรียน
10. ใหศึกษาธิการจังหวัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาของแตละจังหวัด นําเสนอตอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูการปฏิบัตอิ ยางเปนรูปธรรม
11. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหนาที่ ตรวจ
ราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบายและจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการ กระทรวงศึกษาธิการ
2.3 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกำหนดนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ดังนี้
วิสัยทัศน สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา
อยางทั่วถึงและเทาเทียม
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5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand 4.0
เปาประสงค
1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น ซื่อสัตย สุจริต
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ
อื่น ๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
3. ผู  เรี ย น เป น บุ ค คลแห ง การเรี ย นรู  คิ ด ริ เริ ่ ม และสร า งสรรค น วั ต กรรม มี ค วามรู
มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมืองพลโลกที่ดี
(Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นำไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
4. ผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยู
ในพื้นทีห่ างไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูและจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒ นาอยางยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูร ณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมิน ผล มีระบบขอมูล สารสนเทศที ่ มี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา
นโยบาย
นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย และแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดเชียงราย
3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศนจังหวัดเชียงราย (Vision)
“เมืองแหงการคา การลงทุน การเกษตร และการทองเที่ยวรุงเรืองดวยวัฒนธรรมลานนา
ประชาชนอยูเย็นเปนสุข”
เปาประสงครวม
1. เพื่อสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเนนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดาน
การคา การลงทุน บริการโลจิสติกส การเกษตรการทองเที่ยวและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน + 6 และ
GMS
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น โดยการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนแนวทางหลักในการสรางภูมิคุมกันในการสรางคน สังคมที่มีคุณภาพ
3. เพื่อสรางสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองใหนาอยู เพื่อใหประชาชนอยูในสิ่งแวดลอมที่
ดีและมีคุณภาพ
4. เพื่อเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ ของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนวชายแดน
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุน
และบริการโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัดกลุมอาเซียน+6 และ GMS
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การดำรงฐานวัฒนธรรมลานนาเพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชน
อยูเย็นเปนสุข
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดำรงความ
สมบูรณและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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3.2 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดเชียงราย
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 - 2565) จังหวัดเชียงราย มีทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดเชียงราย ดังตอไปนี้
วิสัยทัศน
เชียงรายเมืองแหงคุณภาพการศึกษา พัฒนาสูสากล* บนพื้นฐานวัฒนธรรมลานนา
มวลประชาอยูเ ย็นเปนสุข
สากล* หมายถึง การพัฒนาสูเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย พื้นที่พเิ ศษเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน ประชาคมอาเซียน อนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (Greater Mekong Sub region (GMS)) และประชาคมโลก
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาไดตามมาตรฐานการศึกษาของแตละประเภทสถานศึกษา
2. จัดการศึกษาสอดคลองกับความตองการของผูเรียนเต็มศักยภาพของบุคคล
3. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีสมรรถนะดานภาษา
4. จัดการศึกษาอาชีพมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในประเทศ
เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (GMS)
5. สงเสริมการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณีลานนา ภูมิปญญาทองถิ่น
และอนุรักษสิ่งแวดลอม
6. จัดการศึกษาภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สงเสริมสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง และยั่งยืน
8. สรางผลงานวิจัยที่มีคุณคา สนับสนุนการทำวิจัยอยางเปนระบบ และสงเสริมการตอยอด
งานวิจัยสูสังคมและเชิงพาณิชย
เปาประสงคหลัก
1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. คนทุกชวงวัยในเขตพื้นที่พิเศษไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ
3. ผูเรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแตละประเภทสถานศึกษา
สามารถศึกษาตอและประกอบอาชีพตามความตองการ
4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูตามความตองการอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิตเต็ม
ศักยภาพของบุคคล
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานภาษาที่มีคุณภาพเปนไปตามเปาหมาย เต็มศักยภาพของบุคคล
6. ผูเรียนไดรับการพัฒนามีสมรรถนะ ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และตรงกับความตองการกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (GMS)
7. ผูเรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณีลานนา ภูมิปญญา
ทองถิ่น และอนุรักษสิ่งแวดลอม
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8. ผูเรียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนหลักการในการดำรงชีวิตในสังคม
9. สถาบันครอบครัว มีความเขมแข็งและยั่งยืน อยูในสังคมอยางมีความสุข
10. ภาคีเครือขาย ชุมชนมีสวนรวมการจัดการศึกษา
11. หนวยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนำผลงานวิจัย
ไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและนำไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
12. ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ
ที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดเชียงราย ไดกำหนดยุทธศาสตร
ดังตอไปนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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แผนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปการศึกษา 2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดศึกษาวิเคราะหบริบทที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558-2564 แผนการศึกษา
แห ง ชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จุ ด เน น นโยบายของรั ฐ มนตรี ว  า การ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนา การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ผลการ
ดําเนินงาน อํานาจหนาที่ และผลวิเคราะหสภาพแวดลอม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
เชียงราย เขต 2 มากําหนดสาระสําคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา พ.ศ.2562 ของเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดังนี้
วิสัยทัศน
ผูเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 “มีคุณภาพดานวิชาการ สื่อสาร
กาวหนา เปยมคุณคาดวยคุณธรรม”

กรอบแนวคิดพัฒนาคุณภาพการศึกษา “ CR2Q-Ed Model”
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สูการพัฒนาเชิงพื้นที่ CR2ACTS Model

นิยามศัพทเฉพาะ
A = Achievement : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
C = Communication : การสื่อสาร (เนนภาษาอังกฤษ)
T = Thai Literacy : การอานออก เขียนได
S = Spirit : คุณธรรม
กลยุทธ

พันธกิจ
พื้นฐาน

กลยุทธที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลยุทธที่ 2 สงเสริม และพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กลยุทธที่ 3 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
1. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน สากล
2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
3. สงเสริมการพัฒนาผูเรียนแบบมีสวนรวม

เปาประสงค
1. ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานหลักสูตร
2. ผู เรียนทุกคนไดรับโอกาสในการพัฒ นาดานวิช าการ การสื่อสารภาษาอังกฤษ และคุณธรรม
จริยธรรม
3. สำนั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ได รั บ การพั ฒนาคุณ ภาพการศึก ษาและพัฒ นารูปแบบการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
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ปจจัยเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนซึ่งเปนผลลัพทของการจัดการศึกษา
- เขตพื้นทีก่ ารศึกษาคุณภาพ มีการประสาน สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล
อยางตอเนื่องจริงจังและเปนระบบ
- โรงเรียนคุณ ภาพ มี บรรยากาศและสิ่งแวดลอมเอื้ออำนวยตอการเรียนรู มีความพรอมดาน
ทรัพยากร วัสดุเทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาไดอยางดี
- หองเรียนคุณภาพ มีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู สราง
ขวัญ และกำลังใจใหผูเรียนประสบผลสำเร็จ
- ผูเรียนคุณภาพ เปนคนดี มีปญญาและทักษะชีวิต ไดรับการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล
ระบบการบริหารจัดการศึกษาสูเปาหมายผลสำเร็จ
P : Plan หมายถึง การวางแผนงานดำเนินการ จากวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว ครอบคลุม
ทั้งดานการปรับปรุงแกไข การพัฒนาสิ่งใหมๆ หรือการแกปญหาที่เกิดขึ้น ชวยใหสามารถคาดการณสิ่งที่เกิดขึ้น
ในอนาคต และชวยลด ความสูญเสียตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น
D : DO หมายถึง การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนที่เขียนไวอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง มี
โครงสรางรองรับการดำเนินการ มีวิธีการดำเนินการและผลของการดำเนินการ
C : Check หมายถึง การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแตละขั้นตอนของแผนงานประเมินผลและนำ
ผลการประเมินมาวิเคราะห ตรวจสอบวัตถุประสงค รวบรวมขอมูล กระบวนการทำงาน คุณภาพของผลงาน
A : Action หมายถึง การปรับปรุงแกไขขอปญหาขอบกพรองการดำเนินงานตามผลการตรวจสอบให
เปนไปตามเปาหมาย นำไปใชในการทำงานครั้งตอไปและเพื่อการพัฒนายิ่งขึ้นไป
A = Achievement : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการอานออกเขียนได เปนนโยบายสำคัญในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนทุกคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงไดกำหนดเปาหมายและ
แนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
เป้าหมาย
1. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปลอดการอานไมออกเขียนไมได
2. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีความสามารถดานภาษา ดานคำนวณ และดานเหตุผล เพิ่มขึ้น
จากปการศึกษาปที่ผานมาไมนอยกวารอยละ 3
3. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2, 4, 5 มัธยมศึกษาปที่ 1, 2 มีผลประเมินดวย ขอสอบมาตรฐาน
กลาง เพิ่มขึ้นจากปการศึกษาปที่ผานมาไมนอยกวารอยละ 3
4. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลการทดสอบ O-NET กลุมสาระหลัก
เพิ่มขึ้นจากปการศึกษาปที่ผานมาไมนอยกวารอยละ 3
S = Spirit : คุณธรรม
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เปนการจัดกิจกรรมใหแกผูเรียนใหมีโอกาส
พัฒนาตนเองดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค ผูเรียนไดรับการสงเสริมใหเปนคนดีดวยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกับวัย และไดรับการพัฒนาทักษะทำใหเกิดจิตสำนึกความเปนไทย สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงไดกำหนดจุดเนนพัฒนาคุณธรรมผูเรียน 4 ดาน ดังนี้
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เปาหมายและนโยบายการพัฒนาดานคุณธรรม
เปาหมาย การพัฒนาดานคุณธรรม 4 ดาน ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง หมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติธำรง
ไวซึ่งความเปนชาติไทยศรัทธายึดมั่นในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
2. ชื่อสัตย สุจริต หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกตองประพฤติตรงตามความ
เปนจริงตอตนเองและผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
3. มีวินัย หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในขอตกลง กฎเกณฑ และระเบียบขอบังคับ
ของครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคม
4. พอเพียง หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ
มีคุณธรรม มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข ผูที่อยูอยางพอเพียง คือ ผูที่
ดำเนินชีวิตอยางประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยูรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบ ไมเบียดเบียน
ผูอื่น เห็นคุณคา ของทรัพยากรตางๆ มีการวางแผนปองกันความเสี่ยงและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
C = Communication: การสื่อสาร
การสงเสริ มและพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เปน
เครื่องมือในการเขาถึงองคความรูเพื่อกาวทันโลกและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อใหการ
ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 จึงไดกำหนดเปาหมายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้งการฟง และการพูด ดังนี้
เปาหมาย
1. ระดับปฐมวัย สามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดอยางนอย 20 ประโยค/คำสั่ง
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 สามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดอยางนอย 50 ประโยค/คำสั่ง
3. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 สามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดอยางนอย 80 ประโยค/คำสั่ง
4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 สามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดอยางนอย 110 ประโยค/คำสั่ง
เกณฑการตัดสินรอยละ 65 ของผูเรียนชั้นปฐมวัย - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีทักษะการฟง – การพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ปจจัยเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนซึ่งเปนผลลัพทของการจัดการศึกษา
- เขตพื้นทีก่ ารศึกษาคุณภาพ มีการประสาน สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล
อยางตอเนื่องจริงจังและเปนระบบ
- โรงเรียนคุณ ภาพ มี บรรยากาศและสิ่งแวดลอมเอื้ออำนวยตอการเรียนรู มีความพรอมดาน
ทรัพยากร วัสดุเทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาไดอยางดี
- หองเรียนคุณภาพ มีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู สราง
ขวัญ และกำลังใจใหผูเรียนประสบผลสำเร็จ
- ผูเรียนคุณภาพ เปนคนดี มีปญญาและทักษะชีวิต ไดรับการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล
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สูการพัฒนาเชิงพื้นที่ CR2ACTS Model
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1.เขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ มีการประสาน สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลอยาง
ตอเนื่องจริงจังและเปนระบบ

2.โรงเรียนคุณภาพ มีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมเอื้ออำนวยตอการเรียนรู มีความพรอมดานทรัพยากร วัสดุ
เทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาไดอยางดี
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3.หองเรียนคุณภาพ มีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู สรางขวัญ และ
กำลังใจใหผูเรียนประสบผลสำเร็จ

4.ผูเรียนคุณภาพ เปนคนดี มีปญญาและทักษะชีวิต ไดรับการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล
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5.คุณภาพการศึกษาปฐมวัย Quality of Early Childhood Education
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การจัดทำแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พ.ศ.2563-2565 ไดนำบริบทที่เกี่ยวของกับภารกิจการ
จัดการศึกษามากำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดังนี้

สวนที่ 3
สภาพแวดลอมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ทำเนียบผูบริหาร

นายจรัญ แจงมณี
ผูอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
(ผอ.สพป.ชร.เขต 2)

นางณัฏฐกันย ใจกันทา
รองผูอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ผูอำนวยการกลุม ปฏิบัตหิ นาที่ รอง ผอ.สพป.ชร.เขต 2

ผอ.กลุมอำนวยการ

ผอ.กลุมนโยบายและแผน

ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

รอง ผอ.สพป.ชร.เขต 2

รอง ผอ.สพป.ชร.เขต 2

รอง ผอ.สพป.ชร.เขต 2

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำป 63-65
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ผูอำนวยการกลุม/หนวย

นายอาจินต ชุติภานุวชั ร
(2555 – ปจจุบัน)
ผอ.กลุมอำนวยการ

นายทศพร จันทรเนตร
นางสาวพรทิพา พุทธวงค
(2550 – ปจจุบัน)
(2562 – ปจจุบัน)
ผอ.กลุมนโยบายและแผน ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

น.ส.ภัฌฏาภรณ ชัยมัง
(2553 – ปจจุบัน)
ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน

นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์
(2558 – ปจจุบัน)
ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

นางชไมพร คงกุลชัยวัชร
(2560 – ปจจุบัน)
ผอ.กลุม บริหารงานการเงินฯ

นางยุพิน จันทะสินธุ
(2560 – ปจจุบัน)
รกน.ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล

นางกุลนันทน เวียงหา
(2561 – ปจจุบัน)
รกน.ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล

นายเชิดศักดิ์ กันทาธรรม
(2561 – ปจจุบัน)
รกน.ผอ.กลุมกฎหมายและคดี

นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ
(2562 – ปจจุบัน)
รกน.ผอ.กลุม สงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ตาราง 1 รายชื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
รายชื่อ
1.นายประจญ ปรัชญสกุล
2.นางปทมา วีระวานิช
3.นางสาวสายสวาท วิชัย
4.นายเทพชัย รมโพธิ์
5.ผศ.ดร.ศรชัย มุงไธสง
6.นายสำเริง กุจิรพันธ
7.นายศักรินทร จักรสาร
8.นายบุญทรง จิโนเปง
9.นายวิรัตน พานิช
10.นายพัฒนา สิทธิสมบัติ
11.นายอาสา เมนแยม
12.นายพิรุณ บรรดิ
13.นายรัชกฤช สถิรานนท
14.นายศุภกร วงศปราชญ
15.นายวิญู สันติภาพวิวัฒนา

ตำแหนง
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย (ประธานฯ)
ศึกษาธิการภาค 16 (รองประธานฯ)
ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผูแทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม
ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ผูแทนสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
ผูแทนภาคประชาชน
ผูแทนองคกรภาคเอกชน
ผูแทนองคกรวิชาชีพ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (เลขานุการ)

ตาราง 2 รายชื่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
รายชื่อ
1.นายจรัญ แจงมณี
2.นางนพพร พรหมเสน
3.นายสมจิต จันตะบุญ
4.นายสัญญา ทะกัน
5.นายสันต คำมะนาม
6.นายสุรศักดิ์ เบญจพลาภรณ
7.นางณัฐรภา สุภาอินทร
8.นางณัฏฐกันย ใจกันทา
9.นางสาวพรทิพา พุทธวงค

ตำแหนง
ประธานกรรมการ (ผอ.สพป.ชร.เขต 2)
กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ (ผอ.รร.บานโฮง)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.บานโปง)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.บานแมแกว)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.อนุบาลแมลาว)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.บานปาตึงงาม)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2)
กรรมการและเลขานุการ (ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ)
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สภาพทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตั้งอยูที่บานรองศาลา ถนนพหลโยธิน
ตำบลดงมะดะ อำเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย รับผิดชอบการบริหารจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย จำนวน 577 หมูบาน 39 ตำบล 29 องคการบริหารสวนตำบล 17 เทศบาลตำบล 5 อำเภอ ไดแก
อำเภอแมลาว อำเภอพาน อำเภอปาแดด อำเภอแมสรวย และอำเภอเวียงปาเปา ลักษณะทางภูมิศาสตรสวน
ใหญเปนพื้นที่สูงประมาณรอยละ 60 พื้นที่ในเขตบริการ 4,408 ตารางกิโลเมตร และ มีขอมูลอื่น ดังนี้

โรงเรียนในสังกัด 170 โรงเรียน นักเรียนในสังกัด สพฐ. ทั้งหมด 23,466 คน ครู 1,647 คน
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ตาราง 3 จำนวนสถานศึกษา ในเขตบริการ ประจำปการศึกษา 2562 จำแนกตามอำเภอ
ที่

อำเภอ

ประถม
ศึกษา

(แหง)

โรงเรียน
เรียนรวม
ไม มีนร

มีนร.

1
2
3
4
5

ปาแดด
พาน
แมลาว
แมสรวย
เวียงปาเปา
รวม

10
55
15
52
38
170

2
15
0
1
1
19

0
0
0
0
0
0

รร.ที่มี น.รทั้งหมดหลังประกาศรวม
ต่ำกวา120
ปกติ สูง รวม

เกิน
120

รวม

3
23
9
8
10
53

5
15
6
28
19
73

8
40
15
51
37
151

2
15
8
25

3
25
9
23
18
78

โดย รร.
ครอบ เอก
ครัว ชน

0
0
0
1
2
3

2
5
0
1
4
12

รร. รร. รร.
อป ตชด ปริ
ท.
ยัติ

รวม
รร.

3
5
1
1
1
11

16
66
17
57
48
204

0
0
0
2
0
2

1
1
1
0
3
6

ตาราง 4 จำนวนโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 จำแนกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2562
ที่

อำเภอ

จำนวนโรงเรียน
รายอำเภอ

จำนวนโรงเรียนที่จัดการศึกษาในแตละระดับชั้น
อ.1

อ.2

ประถม

มัธยมศึกษา
ตอนตน

8
ปาแดด
4
8
40
พาน
13
32
15
แมลาว
6
15
51
แมสรวย
14
49
37
เวียงปาเปา
15
36
151
รวม
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 (เฉพาะที่มีนักเรียน)

8
34
15
50
37

8
40
15
51
37

4
14
4
15
15

1
2
3
4
5

อ.3 ขวบ

ตาราง 5 จำนวนโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 จำแนกตามขนาดโรงเรียน ปการศึกษา 2562
ที่ โรงเรียนที่มีจำนวน จำนวน
อำเภอ
(โรงเรียน) ปาแดด
นักเรียน
พาน
แมลาว แมสรวย เวียงปาเปา
1 ไมเกิน 120 คน
102
24
5
41
9
18
2 ตั้งแต 121-600 คน
66
26
5
13
6
20
3 ตั้งแต 601-1,500 คน
5
2
0
1
0
0
4 ตั้งแต 1,501 คนขึ้นไป
0
0
0
0
0
170
52
รวมทั้งหมด
10
55
15
38
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
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ตาราง 6 รายชื่อโรงเรียนที่ไมมีนักเรียน จำนวน 19 โรงเรียน ดังนี้ (หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
โรงเรียน
ไปเรียนรวมกับโรงเรียน
อำเภอ
ปการศึกษา
1.โรงเรียนบานสันผักแค
โรงเรียนบานมวงคำ
พาน
1/2560
2.โรงเรียนบานหนองฮาง-สันหลวง โรงเรียนบานปาแดงวิทยา
พาน
1/2560
3.โรงเรียนบานสันมะแฟน
โรงเรียนธารทองวิทยา
พาน
2/2559
4.โรงเรียนบานแมคาวหลวง
โรงเรียนสันกลางวิทยา
พาน
2/2559
5.โรงเรียนบานดง
โรงเรียนปูแกง(อินทรราษฎร)
พาน
2/2559
6.โรงเรียนบานสันตนแหน
โรงเรียนปูแกง(อินทรราษฎร)
พาน
1/2560
7.โรงเรียนบานใหมพัฒนา
โรงเรียนบานปาแงะ
ปาแดด
1/2560
8.โรงเรียนบานใหมใต
โรงเรียนบานสักพัฒนา
ปาแดด
1/2560
9.โรงเรียนบานแมเจดีย
โรงเรียนบานโฮง
เวียงปาเปา
1/2560
10.โรงเรียนบานดงเวียง
โรงเรียนปูแกง(อินทรราษฎร)
พาน
1/2560
โรงเรียนทานตะวันวิทยา
พาน
1/2560
11.โรงเรียนบานปาสัก
โรงเรียนปูแกง(อินทรราษฎร)
พาน
2/2560
12.โรงเรียนบานหวยขี้เหล็ก
โรงเรียนบานหวยมะซาง
แมสรวย
1/2561
13.โรงเรียนบานแมแกวเหนือ
โรงเรียนแมออประชารัฐ
พาน
1/2560
14.โรงเรียนบานแมออ
โรงเรียนแมออประชารัฐ
พาน
1/2560
15.โรงเรียนบานปอเรียง
โรงเรียนแมออประชารัฐ
พาน
1/2560
16.โรงเรียนบานรองคตสันปูเลย
โรงเรียนปูแกง(อินทรราษฎร)
พาน
1/2562
17.โรงเรียนบานปาคา
โรงเรียนบานปาแดงวิทยา
พาน
1/2562
18.โรงเรียนบานสันตนผึ้ง
โรงเรียนบานฝงตื้น
พาน
1/2562
โรงเรียนบานมวงคำ
พาน
1/2562
19.โรงเรียนบานปาหัดปาแขม
โรงเรียนบานปาสาน
พาน
1/2562
ตาราง 7 จำนวน นักเรียนตามระดับชั้น และจำนวนครูตาม จ.18 จำแนกตามรายอำเภอ (ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)
อำเภอ
อนุบาล 1 (3 ขวบ)
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมกอนประถมศึกษา
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6

ปาแดด
35
96
103
234
117

พาน
120
406
428
954
551

แมสรวย
146
1,016
1,090
2,252
1,413

เวียงปาเปา
139
491
564
1,194
649

แมลาว
21
134
138
293
152

รวม นร.

132
141
144

522
527
524

1,216
1,188
1,077

580
589
642

152

2,602

153
162

2,598
2,549

127
128

555
521

1,050
944

560
597

152

2,444

188

2,378
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2,143
2,323
4,927
2,882
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ตาราง 7 จำนวน นักเรียนตามระดับชั้น และจำนวนครูตาม จ.18 จำแนกตามรายอำเภอ (ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)
(ตอ)
รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนตน

รวมนักเรียน
จำนวนครู

789
65
86
56
207

3,200
200
230
179
609

6,888
485
427
413
1,325

3,617
289
269
228
786

959
67
45
47
159

15,453
1,106
1,057
923
3,086

1,230
95

4,763
397

10,465
625

5,597
400

1,411
130

23,466
1,647

ตาราง 8 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหนง
1
1
นายจรัญ
แจงมณี
ผอ.สพป.ชร.2
2
2
นางณัฏฐกันย ใจกันทา
รอง ผอ.สพป.ชร.2
กลุมอำนวยการ
3
1
นายอาจินต ชุติภานุวัชร
ผอ.กลุมอำนวยการ
4
2
นางดวงใจ คำลือ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
5
3
นางสาววิรุฬหสิริ จันทประภากรณ
นักประชาสัมพันธชำนาญการ
6
4
นางศิริพร
เผาคำ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
7
5
นางสาวสมพิศ อินตะรัตน
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน
8
6
นางบริมาส ฟองแกว
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ระดับ 2
9
7
นายสนอง คนบุญ
10 8
นายธวัช
มีทางดี
ชางไฟฟา ระดับ ช 4
11 9
นายสามารถ วิริยะตระกูลธร
ชางไฟฟา ระดับ ช 4
12 10
นายถวิล
ใสสม
ชางไฟฟา ระดับ ช 4
13 11
นายประเสริฐ กำลังประสิทธิ์
ชางไฟฟา ระดับ ช 4
14 12
นายสุเทพ ใจดี
ชางไฟฟา ระดับ ช 4
15 13
นายเปลี่ยน เชียงพรหม
ชางไฟฟา ระดับ ช 4
16 14
นายเอกณัฏฐ เมืองมูล
พนักงานจางเหมาบริการ
17 15
นายถวิล
เทพประสงค
พนักงานจางเหมาบริการ
18 16
นายมานพ สมรัก
พนักงานจางเหมาบริการ
19 17
นางสาววารินทร โมลา
แมบาน
20 18
นายสงกรานต พญาไทย
ยามรักษาความปลอดภัย
21 19
นายสมศักดิ์ วรรณพฤกษ
ยามรักษาความปลอดภัย
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ตาราง 8 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ตอ)
ที่

ชื่อ - สกุล

22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

43
44
45
46
47
48
49
50

1
2
3
4
5
6
7
8

ตำแหนง
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
นางชไมพร คงกุลชัยวัชร
ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
นางสาวพวงเพ็ชร ใจศรี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นางจิระพร มงคลคลี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวกษิรา เทพชมภู
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสุรียวรรณ อารีย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางอาภรณ ทูปแปน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายณัฐพงศ โพธิ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางจีรภรณ วงศบุรินทรพาน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางกนกพร ชุติภานุวัชร
เจาพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผอ.กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา
นางสาวพรทิพา พุทธวงค
นางพรมเมือง เทวตา
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
นายบัณฑิต ไชยวงค
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
นางกังสดาล แจงมณี
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
นางสาวอิชยาพัฒน มณีรัตน
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัษฎา อภิวงคงาม
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
นายสุวิทย
บั้งเงิน
ศึกษานิเทศกชำนาญการ
นางวรลักษณ จันทรเนตร
ศึกษานิเทศกชำนาญการ
นางณภัทร จันทรา
ศึกษานิเทศกชำนาญการ
นายจตุพล อุปละ
ศึกษานิเทศกชำนาญการ
นางสาวพิมใจ แวงภูลา
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสาวิกา กองหลา
เจาหนาที่ธุรการ
กลุมบริหารงานบุคคล
นางยุพิน จันทะสินธุ
ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
ส.ต.ต.(หญิง) ศรีวรรณ สุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสุกัญญา ปวงมาทา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสุพัตรา สุภามณี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางอาภา กุลพสุมนต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพัชรี รูปะวิเชตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายดวงแกว ศรีมา
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางภาพร มูลไชย
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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ตาราง 8 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ตอ)
ที่

ชื่อ - สกุล

51
52
53
54
55
56
57

1
2
3
4
5
6
7

58

1

59
60
61
62
63
64
65

2
3
4
5
6
7
8

66
67

1
2

68
69
70

1
2
3

ตำแหนง
กลุม สงเสริมการจัดการศึกษา
นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์
ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นางพิมพรดา ธิปอ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสินียภัทร วงศารัตนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวมาศสินี อุนเรือน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายวิเชียร
ธรรมยา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสิริกุล
เอี่ยมธีรธิติ
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวธัญยธรณ กิตติพจนพัฒน
เจาหนาที่พิมพดีด
กลุมนโยบายและแผน
นายทศพร จันทรเนตร
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
พิเศษ
นางประสพสุข บุญเรืองศรี
นายสมชาติ เทพวงศ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวบาหยัน คงชู
นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ
นางคนึงหา วงษมี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายวิชัย
ดีวงศ
เจาหนาที่ธุรการ
นางสาวพัชรินทร บุญมี
เจาหนาที่ธุรการ
นางสาวสุภาภรณ เอสันเทียะ
เจาหนาที่นิติกร
กลุมกฎหมายและคดี
นายเชิดศักดิ์ กันทาธรรม
ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมกฏหมายและคดี
นายอาทิตย ปวงมาทา
นิติกรปฏิบัติการ
หนวยตรวจสอบภายใน
นางสาวภัฌฎาภรณ ชัยมัง
ผอ.กลุมหนวยตรวจสอบภายใน
นางกฤษณา ทุงเย็น
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวรุงทิวา
สุภาเดช
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
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ตาราง 8 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ตอ)
ที่
71
72
73

1
2
3

74
75
76

1
2
3

ชื่อ - สกุล
ตำแหนง
กลุม สงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ
นายวรวุฒิ
วุฒิอาภรณ
นายหัสดิน
เชื้อเมืองพาน
เจาหนาที่ธุรการ
นางสาวเบญญา กำลังหาญ
เจาหนาที่ธุรการ
กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางกุลนันทน
เวียงหา
ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมพัฒนาครูฯ
นางสาวธิษณามตี ธรรมปญญา
เจาหนาที่ธุรการ
นางสาวนวภัทธ กันธิมา
เจาหนาที่ธุรการ
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ตาราง 9 รายชื่อศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 14 ศูนยเครือขาย
ศูนยเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
1.พานอุดร

โรงเรียนในสังกัด
1.ธารทองวิทยา 2.รองธารวิทยา 3.บานโปงแดง
4.เจริญเมืองวิทยา 5.สันกลางวิทยา 6.บานปาตาก
7.บานเจริญเมือง 8.บานปาตึง 9.บานปาบง 10.บานถ้ำ

2.ปาหุงพานสันติ

1.พานพสกสวัสดิ์ 2.บานสันติวัน 3.บานหนองบัว 4.บานปาสาน
5.บานเหมืองงา 6.ชุมชนบานทุงปาแดด 7.บานศาลา 8.บานปางเกาะทราย
9.ริมวัง 1 10.ริมวัง 2 11.บานปาหัดปาแขม

3.พานบูรพา

1.โปงทะลายใหมเจริญ 2.บานแมแกวเดนชัย 3.บานแมออประชารัฐ
4.บานแมแกวใต 5.บานจำผักกูดทรายทอง 6.บานแมออนอก 7.บานสันตนดู
8.บานปาแดงงาม 9.บานใหมทาตนเกี๋ยง 10.บานกลวย 11.สันหนองควาย
12.เวียงหาว 13.ปาแดงวิทยา 14.บานสิบสอง 15.บานจำคาวตอง

4.พานทักษิณ

1.อนุบาลพาน 2.บานมวงคำ 3.บานฝงตื้น
5.ปูแกง(อินทราราษฏรอุปถัมภ) 5.ทานตะวันวิทยา

5.อำเภอปาแดด

1.บานวังวิทยา 2.ชุมชนบานสันมะคา 3.ศรีโพธิ์เงินวิทยา 4.โรงชางวิทยา
5.บานโปง 6.บานสักพัฒนา 7.ปาแงะวิทยา 8.บานแมพุง

6.ปาแดด-แมสรวย

1.อนุบาลแมสรวย 2.บานสันกลาง (ราษฏรพัฒนา) 3.บานโปงฟูเฟอง
4.บานหนองผำ 5.ปาบงทาวแกนจันทน 6.บานปาแดด(เวทยาสมิทธิ์)
7.ชุมชนบานโปง 8.บานดอนสลี 9.บานหัวฝาย 10.บานหวยหญาไซ
11.บานแมตาชาง 12.บานหวยมะแกง 13.บานหวยสะลักวิทยา

7.ตำบลแมพริก-ตำบล
ศรีถอย

1.บานแมพริก (เมืองยศพิทยานุกูล) 2.ชุมชนบานสันจำปา 3.บานปางออย
4.บานปาเมี่ยงแมพริก 5.ศรีถอยสุนทรราษฏรวิทยา 6.บานหวยเฮี้ย
7.บานแมยางมิ้น 8.เวียงผาวิทยา
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ตาราง 9 รายชื่อศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 14 ศูนยเครือขาย (ตอ)
ศูนยเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
8.ตำบลเจดียหลวงตำบลทากอ

โรงเรียนในสังกัด
1.บานดินดำ 2.บานแมผักแหละ 3.บานปาถอน (วทิยาสมิทธิ์) 4.บานแมต๋ำ
5.บานทากอพลับพลา 6.บานปางหลวง 7.บานปางหก 8.หวยน้ำขุนวิทยา
9.เจดียหลวงพิทยา 10.บานรองบง 11.บานปาตึงงาม 12.บานหวยหมอเฒา
13.บานสันกางปลา 14.บานแมตาแมว

9.วาวี

1.บานวาวี 2.บานปางกิ่ว (ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 3.บานแมโมงเยา 4.บานมังกาลา
5.ดอยเวียงวิทยา 6.บานเลาลี 7.บานโปงกลางน้ำประชาสรรค
8.บานขุนสรวย

10.หวยไคร

1.บานหวยไคร 2.บานหวยน้ำเย็น 3.บานหวยกลา
4.บานผาแดงหลวง 5.บานทุงพราว (เพ็กกี้ฮิทค็อก) 6.บานหวยมะซาง
7.บานแสนเจริญ 8.บานดอยชาง
1.อนุบาลเวียงปาเปา 2.ดอยเวียงผาพิทยา 3.บานหนองยาว 4.ชุมชนบานกู
5.บานแมปูนหลวง 6.บานเดนศาลา 7.บานโปงเหนือ 8.บานโปงนก
9.บานแมตะละ 10.บานปางมะขามปอม 11.บานสันสลี
12.ทุงหาราษฏรสามัคคีวิทยา
1.ปางิ้ววิทยา 2.บานโปงเทวี 3.บานลังกา 4.บานสัน 5.บานปาตึง

11.สันสลีศรีเวียง

12.เวียงกาหลงวนาเทวี

6.บานหวยหินลาดใน 7.บานฮางต่ำ 8.บานปาสัก 9.บานสันมะเค็ดขี้เหล็กฯ
10.บานทุงมาน 11.เวียงกาหลงวิทยา 12.บานดงปาสานใหมเจริญ
13.บานปาจั่น
13.แมขะจานเจดียใหม

1.อนุบาลแมขะจาน 2.ไทยรัฐวิทยา 32(สาขันหอม) 3.บานปาแงะ
4.บานทุงยาว 5.ปางมะกาดวิทยา 6.บานปางอายหวยชมภู
7.โปงน้ำรอนวิทยา 8.บานเมืองนอย ฯ 9.บานหวยมวง 10.บานหวยโปง
11.บานขุนลาว 12.บานโฮง

14.อำเภอแมลาว

1.ชุมชนบานปากอดำ 2.บานดงมะดะ 3.บานผาบอง (คุรุราษฎรสามัคคี)
4.บานหนองเกาหอง 5.หวยสานยาววิทยา 6.โปงแพรวิทยา 7.บานทามะโอ
8.บานหวยสานพลับพลา 9.บานแมผง 10.บานโปงมอญ 11.อนุบาลแมลาว
12.บานตนยาง 13.บัวสลีวิทยา 14.บานตนงาว 15.อนุบาลจอมหมอกแกว
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ผลการดำเนินงานที่ผานมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดดำเนินงานโครงการแตละกลยุทธ ตามแผนปฏิบัติ
การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีผลการดำเนินงาน สรุปได ดังนี้
ตาราง 10 ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ
ปงบประมาณ
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

คะแนนเฉลี่ยทุกกลยุทธ
3.19
4.21
3.82
3.33
3.24
2.65

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ไมมีการใหคะแนน
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก

ระดับ สพฐ.
21/225
22/225
n/a
n/a
n/a
n/a

ตาราง 11 ผลคะแนนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา กลุมพัฒนาระบบบริหาร (ตอ)
ปการศึกษา
2558
มิติภายนอก

2559

2560

2561

KRS
3.31425

มิติภายใน

4.20000

เฉลี่ยรวม
มิติภายนอก

3.57787
4.14182

มิติภายใน

4.14286

เฉลี่ยรวม
ผลการประเมินองคประกอบที่ 1
ผลการประเมินองคประกอบที่ 2
ผลการประเมินองคประกอบที่ 3
ระดับในภาพรวม
ผลการประเมินองคประกอบที่ 1

4.14206
ต่ำกวาเปาหมาย
สูงกวาเปาหมาย
ต่ำกวาเปาหมาย
ระดับตองปรับปรุง
สูงกวาเปาหมาย

ผลการประเมินองคประกอบที่ 2
ผลการประเมินองคประกอบที่ 3
ระดับในภาพรวม

สูงกวาเปาหมาย
สูงกวาเปาหมาย
ระดับคุณภาพ

กลยุทธที่ 1
กลยุทธที่ 2
กลยุทธที่ 3
กลยุทธที่ 4
เฉลี่ยรวม
กลยุทธที่ 1
กลยุทธที่ 2
กลยุทธที่ 3
กลยุทธที่ 4
เฉลี่ยรวม
-

-
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3.80328
3.81134
3.45161
4.30233
3.87204
4.31226
4.66298
4.14286
4.77841
4.52162
-

-
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ตารางที่ 12 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA online) (สนก.)
ปงบประมาณ
คะแนน ITA
ลำดับที่
ระดับ
2559
78.60
สูง
2560
82.42
150
สูง
2561
79.36
173
สูง
2562
88.00
76
สูง
ประกาศเชิดชูเกียรติเปนสำนักงานที่ไดรับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงาน ระดับสูงมาก (ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2561 อยูในระดับสูงมาตลอด)
ตารางที่ 13 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพท.ตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปงบประมาณ
2559
2560
2561

คะแนนรวม 3 มาตรฐาน
ลำดับที่
84.81
ไมมีการประเมิน

แปลผล
ดีเยี่ยม

คะแนนรวมของภาพรวม 3 มาตรฐาน

ดีมาก
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ดานคุณภาพการจัดการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผูเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปรียบเทียบ ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561
ตาราง
ที่

ผลการวัดและประเมินความสามารถของผูเ้ รียน
รายการ

ผลป
การศึกษา
2559

ผลป
การศึกษา
2560

ผลป
การศึกษา
2561

ผลการ
เพิ่มขึ้น/ลดลง
(ป 60-61)

-ความสามารถดานภาษา

47.92

49.30

48.94

-0.36

-ความสามารถดานคำนวณ

36.09

37.14

45.80

8.66

-ความสามารถดานเหตุผล

50.74

42.63

43.71

1.08

เฉลี่ยทั้ง 3 ดาน

44.92

43.02

46.15

3.13

-วิชาภาษาไทย
-วิชาคณิตศาสตร
-วิชาวิทยาศาสตร

53.22
41.23
40.96

46.88
37.33
38.99

56.03
39.33
40.17

9.15
2.00

-วิชาภาษาอังกฤษ

31.18

32.77

35.89

3.12

41.64

38.99

42.86

3.86

-วิชาภาษาไทย

42.93

47.88

55.05

7.17

-วิชาคณิตศาสตร

29.90

23.23

29.31

6.08

-วิชาวิทยาศาสตร

37.03

31.94

35.71

3.77

-วิชาภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยทั้ง 4 วิชา

26.96
34.20

28.04

26.70
36.69

-1.34
3.92

1. ผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3

1 ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6

เฉลี่ยทั้ง 4 วิชา

1.18

2 ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3

32.77
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ
ตาราง 15 แผนงานโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2560
กลยุทธที่
จำนวนโครงการ
1.พัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28
2.การเพิ่มโอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1
3.การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
12
4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
19
รวม
60
ตาราง 16 แผนงานโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2561
กลยุทธที่
จำนวนโครงการ
1.การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
3
2.การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด
3
ความสามารถในการแขงขัน
3.การสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
20
4.โอกาส ความเสมอภาคและเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา
2
5.การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1
6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
17
ในการจัดการศึกษา
รวม
46
ตาราง 17 แผนงานโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2562
จำนวนโครงการ
กลยุทธที่
1.พัฒนาคุณภาพผูเรียน
4

งบประมาณ
4,071,070
45,000
1,165,950
1,183,000
6,465,020
งบประมาณ
950,000
1,400,000
1,454,000
64,000
100,000
2,037,000
6,005,000
งบประมาณ
450,000

2.เสริมสรางใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค
3.ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง และเสมอภาค

4

140,000

5

90,000

4.พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
5.สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กใหมีคุณภาพ

10

370,000

1

15,000

6.สงเสิรม สนันสนุน เชื่อมโยงเครือขาย ใหมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
รวม

7

435,000

31

1,500,000
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาของ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดดำเนินการศึกษาสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้งการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก สภาพแวดลอมภายใน และไดสรุปผลการประเมินสถานภาพของเขต
พื้นที่การศึกษา ดังตอไปนี้
สภาพแวดลอมภายนอก (STEP) สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มี
สภาพแวดลอมภายนอก เอื้ออำนวย (โอกาส) หรือสนับสนุนใหปฏิบัติงานใหประสบความผลสำเร็ จตามภารกิจ
ขององคกร จำแนกเปน 4 ดาน ดังนี้
1.ดานสังคม – วัฒนธรรม (S: Social – cultural Factors) พื้นที่ในเขตบริการของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุและวัฒนธรรม มีการ
รักษาและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของตน สภาพของชุมชนโดยรวมเปนสังคมเกษตรกรรม ประชาชน
นอมนำศาสตรพระราชามาปรับใชในการดำรงชีพ คือแนวทางการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สงผลใหเกิดภูมิปญญาทองถิ่น เปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เกษตรกรรมที่
หลากหลาย องคกรสาธารณประโยชนสนับสนุนชวยเหลือปจจัยทางการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส ชวยใหเด็กมี
ความพรอมและเขารับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง รวมทั้งมีสถาบันการศึกษารองรับทั้งระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาภายในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง
2.ดานเทคโนโลยี (T: Technological Factors) พบวา นโยบายของรัฐบาลดานเทคโนโลยีทำใหการ
จัดการศึกษาดีขึ้น ความกาวหนาทางด านเทคโนโลยีเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู สงผลใหสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษานำไปประยุกตใชในการบริหารจัดการที่หลากหลาย สงผลใหโรงเรียนสามารถใช
เปนแหลงเรียนรู/เปนครูใหความรู/เปนแบบอยางการเรียนรู การดำรงชีวิตที่สอดคลองกับทองถิ่น และความเปน
ชาติไทย
3.ดานเศรษฐกิจ (E: Economic Factors) พบวา รัฐบาลใหการสนับสนุน สงเสริมการลงทุน ทาง
การศึกษาโดยใหนอมนำศาสตรพระราชามาปรับใชในการดำเนินชีวิตประจำวันและการสงเสริม สนับสนุน ดาน
งบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชน สงผลใหเยาวชนสามารถสรางรายไดระหวางเรียน และมีประสบการณใน
การเรียนรู เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
4.ดานการเมืองและกฎหมาย (P: Political and Legal Factors) พบวา นโยบายเรียนฟรี 15 ป เพื่อ
ใชประโยชนตอนักเรียนอยางทั่วถึงชัดเจน นโยบายรวมโรงเรียนขนาดเล็ก นโยบายปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่
21 การจัดการศึกษาเพื่อการทำงาน รัฐบาลสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศสูประชาคมอาเซียน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแขงขันดานการศึกษาและการประกันคุณภาพภายนอก
พรบ.จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย เพื่อใหหนวยงานองคกรตางๆ รวมกันจัดการศึกษามากขึ้น
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สภาพแวดลอมภายนอกดานอุปสรรค (Threats) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 มี
ปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรค ตอการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค ในแตละ
ประเด็นดังตอไปนี้
1.ดานสังคม – วัฒนธรรม (Social – cultural Factors) พบวา พื้นที่ในเขตบริการบางสวนอยูใน
พื้นที่สูง การคมนาคมไมสะดวก การติดตอสื่อสารยากลำบาก มีความหลากหลายทางชาติพันธุ หลากหลาย
วัฒนธรรม หลากหลายภาษา เปนอุปสรรคในการสื่อสารและการจัดการเรียนรู สถาบันครอบครัว อ อนแอ
ผูปกครองเขาใจวาการจัดการเรียนการสอนเปนภาระหนาที่ของโรงเรียนเทานั้น ผูมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
บางสวนมีความรูนอย พื้นที่บางส วนเปนพื้นที่เสี่ยงดานยาเสพติด ประชากรบางสวนอพยพยายถิ่น บางสวนไป
ทำงานในเมืองใหญ ไมไดอยูกับครอบครัว สงผลตอพฤติกรรมและการเรียนรูของเด็ก และคานิยมของผูปกครอง
ในการสงเด็กเขาเรียนในโรงเรียนยอดนิยม ทำใหเกิดปญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
2.ดานเทคโนโลยี (Technological Factors) พบวา สภาพพื้นที่บางแหงไมเอื้อตอการใชเทคโนโลยี
การพัฒนาบุคลากร ดาน ICT ไมเพียงพอตอความตองการของสถานศึกษา ผูปกครองและนักเรียนขาดความรูเทา
ทันตอการเติบโตของสื่อเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ในการนำไปใชใหเหมาะสม ประกอบกับกระแสวัฒนธรรมขามชาติ
และเทคโนโลยีดานการสื่อ สารที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมีผลกระทบตอการปลูกฝงและเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3.ดานเศรษฐกิจ (Economic Factors) พบวา รัฐบาลจัดสรรงบประมาณไมสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการจำเปนของโรงเรียน สวนภาครัฐและเอกชนจัดสรรงบสนับสนุนลาชา ไมตอเนื่อง ผูปกครอง
นักเรียนสวนใหญมีรายไดนอย ขาดการสงเสริม สนับสนุนทรัพยากรดานการศึกษา
4.ดานการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors) พบวา นโยบายดานการศึกษามีการ
ปรับเปลี่ยนบอยครั้ง สงผลใหการนำนโยบายไปใชเกิดความไมตอเนื่อง ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการ
เขาสูประชาคมอาเซียน ทำใหการเตรียมพรอมไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว ไมสามารถบังคับใชกฎหมาย
ทางดานเทคโนโลยีใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
สวนสภาพแวดลอมภายใน (2S4M) ที่เปน จุดแข็ง (Strengths) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปฏิบัติงานไดประสบความผลสำเร็จตามภารกิจขององคกร พบในแตละประเด็นดังนี้
สภาพแวดลอมดานจุดแข็ง (Strengths)
1.โครงสรางและนโยบาย Structure and Policy (S1) พบวา โครงสรางและนโยบายของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กำหนดบทบาทหนาที่ชัดเจน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
กลยุทธชัดเจน นำไปสูการปฏิบัติ แผน โครงการสอดคลองกับระดับกลยุทธ มีโครงสรางกรอบอัตรากำลังชัดเจน
2.การใหบริการและคุณลักษณะผูเรียน Service and Products (S2) พบวา นักเรียนมีแนวโนม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่ใหการสงเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาตระหนักและเนนความสำคัญของการจัดการศึกษา ที่ยึดผูเรียนเปนสำคัญ พรอมทั้งมีการ
ใหบริการทั้งระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนรายบุคคล สามารถนำไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรีย นและ
เปนไปตามเปาหมายของการจัดการศึกษา ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
3.บุคลากร Man (M1) พบวา ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด มีการ
ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายกำหนด มีคุณวุฒิ ภาวะผูนำ มีความสามารถในการจัดการศึกษา และปฏิบัติ
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หนาที่ไดตามมาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะประจำสายงาน รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการ
ทำงานแบบมีสวนรวม การทำงานเปนทีมและปรับตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี
4.การเงิน Money (M2) พบวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีระบบ
บริหารดานงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ โปรงใส ตรวจสอบได มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป รองรับ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร เบิกจายตามแผนที่กำหนด นอกจากนี้โรงเรียนไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวโดยตรง
เกิดความคลองตัวในการเบิกจาย
5.วัสดุอุปกรณ Materials (M3) พบวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีวัสดุอุปกรณที่เพียงพอและ
ทันสมัย พรอมใหบริการสนับสนุนตอการบริหารจัดการภายในเขตพื้นที่การศึกษาและติดตอสื่อสารกับโรงเรียน
และหนวยงานอื่นเนื่องจากมีความเพีย งพอดาน hardware และ software มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาชวยสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน ทำใหสรางโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาครอบครุม
ทุกพื้นที่และเขาถึงกลุมเปาหมาย
6.การบริหารจัดการ Management (M4) พบวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบสอดคลองกับระเบียบ กฎหมาย มาตรฐานสำนักงาน หลักการกระจาย
อำนาจ มีศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ และผูบริหารหนวยงานทางการศึกษา
มีรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม โดยใชหลักธรรมาภิบาล สงผลใหผูบริหาร ขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีนวัตกรรมและเทคนิคในการปฏิบัติงาน เพื่อมุงมั่นสูวิสัยทัศน สะทอนถึงวัฒนธรรมการทำงานของ
หนวยงาน
สภาพแวดลอมภายใน (2S4M) ที่เปน จุดออน (Weaknesses) ตอการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหบรรลุ วัตถุประสงค ปจจัยที่เปนจุดออนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ที่ไมสามารถปฏิบัติงานใหประสบความผลสำเร็จตามภารกิจขององคกร พบในแตละประเด็นดังนี้
สภาพแวดลอมดานจุดออน (Weaknesses)
1.โครงสรางและนโยบาย Structure and Policy (S1) พบวา สำนักงานไมสามารถจัดบุคลากร
ไดตามโครงสราง ในสวนของนโยบายยังไมมีการนำไปใชใหสอดคลองกับแผนงานและโครงการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ยังไมมีกรอบอัตรากำลังตามโครงสราง
2.การใหบริการและคุณลักษณะผูเรียน Service and Products (S2) พบวา สภาวการณปจจุบัน
จำนวนผูเรียนในเขตบริการลดลงสงผลใหมีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นและการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กยัง
ทำไดไมเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดปจจัยในหลายๆ ดาน ทั้งบุคลากร งบประมาณ ทำใหโรงเรียนขนาดเล็ก
ไมพรอมจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ นักเรียนในพื้นที่บางสวนเปนเด็กตางดาวมีความหลากหลายทางชาติพันธ
สงผลตอการจัดการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์ดานภาษาของผูเรียน ยังไมดีพอ พบวา ผลการทดสอบความสามารถดาน
ภาษา ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานผูเรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้น ป.3 ไมเปนไปตามเปาหมาย และมี
ผลการทดสอบสาระภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้น ม.3 ลดลงจากปการศึกษาที่ผานมา
3.บุค ลากร Man (M1) พบวา บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาเรื่องใดๆ นำผลการพัฒนาไปใชไมเต็ม
ประสิทธิภาพ การบริหารอัตรากำลังยังไมสอดคลองกับสภาพปญหา บุคลากรบางสวนยังขาดจิตบริการ และขาด
ความเปนมืออาชีพในหนาที่ของตน ขาดแคลนบุคลากร บุคลากรโยกยายบอย ขาดความตอเนื่องของงาน
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4.การเงิน Money (M2) พบวา การจัดสรรงบประมาณที่ไดรับลาชา และไมตอเนื่อง
5.วัสดุอุปกรณ Materials (M3) พบวา ความยุงยากในการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ ไมไดตามความ
ตองการ
6.การบริหารจัดการ Management (M4) การนำแผนไปสูการปฏิบัติยังไมบรรลุตามเปาหมาย ระบบ
การบริหารจัดการยังไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบการบริหารจัดการและภาระงานที่แทรกซอน
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สวนที่ 4
ทิศทางของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.เชียงราย เขต 2
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563-2565
การพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จากการนำบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษา ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนพัฒนาการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบายและจุดเนน กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำมากำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา การแปลงยุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมประเมินผล ตามองคประกอบของการบริหารยุทธศาสตร ไดรูปแบบการพัฒนาและ
กลยุทธสูความสำเร็จ ดังนี้
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 มีทิศทาง กลยุทธ และแนวทางสูความสำเร็จ ดังนี้
วิสัยทัศน
องคกรคุณภาพ สูพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
คำนิยามวิสัยทัศน
1.องคกรคุณภาพ หมายถึง เขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ตามจุดเนน CR2Q-Ed Model
2.พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หมายถึง การจัดการศึกษาตามแนวทางการขับเคลื่อน CR2ACTS Model
โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
พันธกิจ
1. จั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ เสริ ม สร า งความมั ่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติแ ละการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ ตามหลักสูตร และสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีความสามารถ
ในการแขงขัน
3.สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับการศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
4.พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะสูการเปนมืออาชีพ
5. สง เสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตที่เปน มิตรกับ สิ่งแวดลอม โดยนอมนำศาสตร
พระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
6.สงเสิรมพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และการมีสวน
รวม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
1.ผู  เ รี ย นมี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั ่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มี หลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ
มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น
2. ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ ตามหลักสูตร และมีความสามารถในการแขงขัน
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3. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสการศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ
4. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสูความเปนมืออาชีพ
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2.และสถานศึกษา จัดการศึกษาเพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยนอมนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 และสถานศึกษา บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพโดยใช เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของผูเรียน
กลยุทธที่ 2. พัฒนาคุณภาพศักยภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางความสามารถในการ
แขงขัน
กลยุทธที่ 3 สงเสริม และพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนมืออาชีพ
กลยุทธที่ 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาแกประชากรวัยเรียนทุกคนอยางทั่วถึง เสมอ
ภาค และมีคุณภาพ
กลยุทธที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยนอมนำศาสตรพระราชา
สูการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพโดยใช เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) และการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล
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2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่
ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา
รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม
ซื่อสัตย สุจตริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย
และรักษาศีลธรรม

1. ผูเรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน
(Based
Line)

คาเปาหมาย
(Target)
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1. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
N/A
ทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรม
อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว
ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบ
ออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
2 . รอยละของจำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม N/A
และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม
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ป
ป
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1. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน N/A N/A
สถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
100 100 100
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของผูเรียน

ตัวชี้วัด
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3. รอยละของจำนวนสถานศึกษาที่นอมนำพระบรมราโชบาย
ดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรี
สินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามที่กำหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมีความ
1. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอม
พรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตอความ
ผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด
มั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน
และทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติ
การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ตาง ๆ เปนตน
ๆ เปนตน
4. ผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุม
1. รอยละของผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุม
ผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เชน พื้นที่
เชน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง
สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการดาน
เปนตน ไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ
มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ
ตองการ สอดคลองกับบริบทของพื้นที่

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของผูเรียน
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คาเปาหมาย
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ขอมูลพื้นฐาน
(Based Line)

ตัวชี้วัด
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2. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความ
2. รอยละของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมิน
สนใจ นำไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เปนนักคิด เปน
สมรรถนะที่จำเปนดานการรูเรื่องการอาน (Reading
ผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร
Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical
Literacy) และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA

1. ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะที่จำเปน 1.จำนวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
ความรูที่สอดคลองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21

1. ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะที่จำเปน 1.จำนวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
ความรูที่สอดคลองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21

เปาประสงคเชิงกลยุทธ
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กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพศักยภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน

ตัวชี้วัด

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำป 63-65
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ป
ป
2561 2562
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 1. รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการ N/A N/A
ขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคลองกับแนวโนมการ ทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผานเกณฑที่
พัฒนาของประเทศ
กำหนด
2.ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของ
1.รอยละของผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรมี N/A N/A
หลักสูตรและมีทักษะความสามารถที่สอดคลองกับ ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
ทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุน
ทางดานความคิดสามารถทำงานรวมกับผูอื่นได
ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรมรวมถึงการวาง
พื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมใน
แตละชวงวัยและนำไปปฏิบัติได
3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะ
1. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
N/A N/A
นำไปสูการพัฒนานวัตกรรม
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละ
วิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
2.ผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู N/A N/A
ในสังคมอยางมีความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด
สามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม
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ขอมูลพื้นฐาน
(Based Line)

กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพศักยภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
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คาเปาหมาย
(Target)

5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ

4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่
สอดคลองกับความตองการของประเทศ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ
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N/A

ป
ป
2561 2562
N/A N/A

1. รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ มีทักษะการเรียนรูที่
เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความ
ตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการ
ของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และนำไปปฏิบัติได
1. รอยละของผูเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต
N/A
สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีความยืดหยุน
ทางดานความคิด สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่
เปนพหุวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน
(Based Line)

กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพศักยภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
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ตัวชี้วัด

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำป 63-65

2.ครูเปลี่ยนบทบาทจากครูผูสอน เปน Coach ผูใหคำปรึกษา
เสนอแนะการเรียนรูหรือผูอำนวยการเรียนรู

1.สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทางการศึกษา เปลี่ยน 1.รอยละของสถานศึกษา ไดรับการสงเสริม สนับสนุน ใหนำ
บทบาทจาก ครูผูสอน เปน Coach ผูใหคำปรึกษา ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาเปนเครื่องมือเขาถึงองคความรู ใชใน
การบริหารจัดการ และการเรียนรูผานระบบดิจิทัล
เสนอแนะการเรียนรูหรือผูอำนวยการเรียนรู

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

กลยุทธที่ 3 สงเสริม และพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนมืออาชีพ
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2. รอยละของสถานศึกษามีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียน
และสามารถนำมาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ

48

N/A

1. รอยละของผูเรียนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยาง
N/A
เพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดย
คำนึงถึงความจำเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความตองการจำเปน
พิเศษสำหรับผูพิการ
1. รอยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครอง N/A
นักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ

2. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถิ่น
ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่
รวมมือในการจัดการศึกษา

3. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและ
ประเมินผลเพื่อสรางหลักประกันสิทธิการไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน

1. รอยละของผูเรียนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
เปนมาตรฐานเสมอกัน

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
โลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
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ตัวชี้วัด

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

คาเปาหมาย
(Target)

ขอมูลพื้นฐาน
(Based Line)

กลยุทธที่ 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาแกประชากรวัยเรียนทุกคนอยางทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ

1. รอยละของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยาง
เหมาะสมตามบริบท ดานประเภท ขนาด และพื้นที่

4.สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบท
ของพื้นที่

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำป 63-65

5. สถานศึกษา นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
1. รอยละของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยาง
Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดมีโอกาส เหมาะสมตามบริบท ดานประเภท ขนาด และพื้นที่
เขาถึงบริการดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

เปาประสงคเชิงกลยุทธ
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คาเปาหมาย
(Target)

ขอมูลพื้นฐาน
(Based Line)

กลยุทธที่ 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาแกประชากรวัยเรียนทุกคนอยางทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ

ตัวชี้วัด

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำป 63-65

1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู 1. รอยละของสถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให
การสรางจิตสำนึกดานการผลิตและบริโภค ที่เปน
ความรู ที่ถูกตองและสรางจิตสำนึกดานการผลิตและบริโภคที่
มิตรกับสิ่งแวดลอม
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนำไปปฏิบัติใชที่บานและชุมชน เชน การ
สงเสริมอาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุย
และยาฆาแมลง ฯลฯ
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุก
1. รอยละของนักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบ
โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเปน
การลดปริมาณคารบอนไดออกไซต ในการดำเนินกิจกรรม
หนวยงานตนแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN
ประจำวันในสถานศึกษาและที่บาน และขอมูลของ Carbon
OFFICE) เพื่อใหมีบริบทที่เปนแบบอยางเอื้อหรือ
Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less
สนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน
2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากรและสถานที่ใหเปนสำนักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบาย
จัดซื้อจัดจางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของ
นักเรียนและชุมชน

เปาประสงคเชิงกลยุทธ
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คาเปาหมาย
(Target)

ขอมูลพื้นฐาน
(Based Line)

กลยุทธที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม โดยนอมนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.รอยละของนักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบ
การลดปริมาณคารบอนไดออกไซต ในการดำเนินกิจกรรม
ประจำวันในสถานศึกษาและที่บาน และขอมูลของ Carbon
Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less

5.สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบ
สารสนเทศการเก็บขอมูลดานความรู เรื่อง ฉลากสี
เขียวเพื่อสิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนำมา
ประยุกตใชในทุกโรงเรียนตามแนวทาง THAILAND
4.0

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำป 63-65

1. รอยละของครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผาน
กระบวนการคิดมาประยุกตใชในโรงเรียนการจัดการเรียนรู และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวันและชุมชนไดตามแนวทาง
Thailand ๔.๐
1. สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่
ใหเปนสำนักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจางที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน

3. สถานศึกษาตนแบบนำขยะมาใชประโยชนเพื่อ
ลดปริมาณขยะ จำนวน 151 โรงเรียน

4. มีสถานศึกษานวัตกรรมตนแบบในการนำ 3RS
มาประยุกตใชในการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม จำนวน 151 โรงเรียน

ตัวชี้วัด
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ป
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คาเปาหมาย
(Target)

ขอมูลพื้นฐาน
(Based Line)

กลยุทธที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม โดยนอมนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตองปรับเปลี่ยนใหเปน
หนวยงานใหมีความทันสมัย พรอมที่จะปรับตัวใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปน
หนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ
ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทฺธิภาพ
3.หนวยงานทุกระดับ มีความโปรงใส ปลอดจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล

1.รอยละของสถานศึกษาไดรับการกระจายอำนาจการบริหาร
จัดการศึกษาอยางเปนอิสระ

1.สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการ
บริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำป 63-65

1. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับการพัฒนา
ใหเปนหนวยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่
จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของอยูตลอดเวลา เปน
หนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม
เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทฺธิภาพ
ครอบคลุมทุกตำบล
1.รอยละของสถานศึกษาและหนวยงานในสังกัดทุกระดับมี
ความโปรงใส ปลอดจากทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล
2. รอยละของสถานศึกษาและหนวยงานในสังกัด ทุกระดับ
ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA)

2.รอยละของสถานศึกษาแตละประเภทในเขตพื้นที่ มีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

ตัวชี้วัด
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กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพโดยใช เทคโนโลยีดิจทิ ัล (Digital Technology) และการมีสวนรวมตาม
หลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำป 63-65

4.หนวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และ
1.รอยละของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำ
เทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการบริหารจัดการและ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ ตัดสินใจ ทั้งระบบ
2. รอยละของสถานศึกษาทุกแหงมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา
หนวยงานในสังกัด
3.รอยละของสถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตางๆนำไปสูการวิเคราะหเพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(BIG Data)
4.รอยละของสถานศึกษา สำนักงานเขตมีแพลตฟอรม ดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา
5. รอยละสถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถ
ใชในการวางแผนการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพโดยใช เทคโนโลยีดิจทิ ัล (Digital Technology) และการมีสวนรวมตาม
หลักธรรมาภิบาล

รวมทั้งสิ้น
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5,558,000 6,583,000

4,703,000

490,000

865,000

39

กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพโดยใช เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) และการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล

705,000

54

16.844,000

3,270,000

1,290,000

2,165,000

2,595,000

1,040,000

1,050,000 1,180,000

3

กลยุทธที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยนอมนำ
ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

595,000

860,000

2,484,000

รวม
5,040,000
958,000

1,040,000

7

กลยุทธที่ 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาแกประชากรวัยเรียนทุกคนอยาง
ทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ

695,000

828,000

7

5

กลยุทธที่ 3 สงเสริม และพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนมืออาชีพ

698,000

440,000

7

กลยุทธที่ 2. พัฒนาคุณภาพศักยภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสราง
ความสามารถในการแขงขัน

ป2563
1,315,000

งบประมาณ (บาท)
ป 2564
ป2565
1,675,000 2,050,000

360,000

10

จำนวน
โครงการ

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของผูเรียน

กลยุทธ

สรุปโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565)

...................................................................................................................................................................................

สวนที่ 5
โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563-2565

300,000
30,000

5.ยกระดับคุณภาพการศึกษา CR2ACTS 200,000
Model ปการศึกษา 2562

6.โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาในสังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2

40,000

400,000

50,000

20,000

90,000

900,000

120,000

45,000

700,000 1,800,000

ผูรับผิดฃอบ
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กลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำป 63-65

20,000

40,000

30,000

4.โครงการติดตามการจัดการศึกษา
โรงเรียนพื้นสูงในถิ่นทุรกันดาร

15,000

10,000

3.โครงการ พัฒนาระบบประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา

600,000

500,000

2.โครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ.2563-2565)
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ
กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
ป2563 ป 2564
ป2565
รวม
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการจัด
1.โครงการนอมนำพระราโชบายดาน
270,000 350,000 450,000 1,070,000
การศึกษาเพื่อความมั่นคงของ การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู
การปฏิบัติ (กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด
ผูเรียน
จิตอาสา)

โครงการ/กิจกรรม

รวม

115,000

10.โครงการพัฒนาระบบนิเทศ
โรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคุณภาพการศึกษา
ป 2562

200,000

40,000

65,000

1,675,000 2,050,000

150,000

40,000

65,000

5,040,000

465,000

120,000

195,000

ผูรับผิดฃอบ
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กลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำป 63-65

1,315,000

40,000

65,000

ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ
ป2563
ป 2564
ป2565
รวม
65,000
85,000
85,000
235,000

9.นิเทศ ติดตามการนำหลักสูตรตาน
ทุจริตศึกษาไปใชในสถานศึกษา

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการจัด
7.โครงการพัฒนาระบบการประกัน
การศึกษาเพื่อความมั่นคงของ คุณภาพการศึกษา สพป.เชียงราย
ผูเรียน
เขต 2
8. โครงการโรงเรียนคุณธรรมประจำ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2

กลยุทธ

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ.2563-2565)

รวม

250,000

250,000

828,000

40,000

30,000
698,000

40,000

30,000

958,000

50,000

50,000

250,000

50,000

88,000

70,000

2,484,000

120,000

120,000

750,000

150,000

264,000

180,000

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำป 63-65

6.โครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต
7.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

50,000

50,000

4.โครงการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู (Active Learning)
5.โครงการจัดการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจำปงบประมาณ 2563

88,000

88,000

3.โครงการตลาดนัดโรงเรียนประชารัฐ

60,000

50,000

1.ยกระดับคุณภาพการศึกษา CR2Acts Model
ปการศึกษา 2562

กลยุทธที่ 2. พัฒนาคุณภาพ
ศักยภาพผูเรียน และสงเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสราง
ความสามารถในการแขงขัน

ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ
ป2563 ป 2564
ป2565
รวม
200,000 300,000 400,000 900,000

2.พัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผล
การศึกษา ปการศึกษา 2562

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ.2563-2565)
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กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

ผูรับผิดฃอบ

โครงการ/กิจกรรม

รวม

60,000

30,000

695,000

300,000

90,000

200,000

50,000

900,000

180,000

465,000

150,000

860,000 1,040,000 2,595,000

300,000

150,000

115,000

300,000

50,000

50,000

ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ
ป2563 ป 2564
ป2565
รวม
200,000 300,000 400,000 900,000

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำป 63-65

5.โครงการสงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา สูความเปนมือ
อาชีพ

2.โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู
ของครูสูทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
(3R8C) ของผูเรียน
3.โครงการพัฒนาระบบนิเทศโรงเรียนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพ
การศึกษาป 2562
4.โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบสูความเปนมืออาชีพ

กลยุทธที่ 3 สงเสริม และพัฒนา 1.ยกระดับคุณภาพการศึกษา CR2ACTS
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ Model ปการศึกษา 2562
ศึกษาสูความเปนมืออาชีพ

กลยุทธ

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ.2563-2565)
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กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกล
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ฯ
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา

ผูรับผิดฃอบ

โครงการ/กิจกรรม

รวม

250,000

250,000

595,000

705,000

60,000

75,000

65,000

30,000

15,000
15,000

90,000

10,000
10,000

80,000

865,000

90,000

250,000

85,000

20,000
20,000

100,000

2,165,000

180,000

750,000

225,000

45,000
45,000

270,000

ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ
ป2563 ป 2564
ป2565
รวม
150,000 200,000 300,000 650,000

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำป 63-65

7.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใหผูเรียนไดเขาถึง
การบริการดานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

3.โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
4.โครงการพัฒนามาตรฐานที่พักนักเรียนโรงเรียน
พักนอน
5.โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
6.โครงการจัดการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจำปงบประมาณ

กลยุทธที่ 4 สรางโอกาสการ
1.โครงการสงเสริมความปลอดภัยรอบดานใน
เขาถึงบริการทางการศึกษาแก สถานศึกษา
ประชากรวัยเรียนทุกคนอยาง
ทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ
2.โครงการสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา (การรับนักเรียน สำมะโนประชากร
วัยเรียน การแกปญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร)

กลยุทธ

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ.2563-2565)
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กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกล

กลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

ผูรับผิดฃอบ

รวม

1.โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
1.1 กิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนตนแบบ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเปนมิตรสิ่งแวดลอม
1.2 กิจกรรมศึกษาดูงานแหลงเรียนรู

กลยุทธที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อ
สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม โดยนอมนำ
ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน

440,000

60,000

30,000

360,000

200,000

200,000

490,000

90,000

200,000

1,290,000

180,000

600,000

ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ
ป2563 ป 2564
ป2565
รวม
130,000 180,000 200,000 510,000

กลุมอำนวยการ

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ผูรับผิดฃอบ

60

กลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการ
สื่อสาร

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำป 63-65

2.โครงการสำนักงานเขตสวย ภูมิทัศน
สดใส ปลอดภัยไรมลพิษ
3.โครงการจัดทำขอมูลสารสนเทศ เพื่อ
สงเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ.2563-2565)

1.โครงการตรวจสอบภายในอยางเปนระบบ
1.1 กิจกรรมตรวจสอบสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
1.2 กิจกรรมตรวจสถานศึกษา
1.3 กิจกรรมพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้น
พื้นฐานและระบบควบคุมการเงินของหนวยงาน
ยอย พ.ศ.2544
2.โครงการศูนยเครือขายคุณภาพสูมาตรฐานการ
จัดการศึกษา

กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพโดยใช เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology)
และการมีสวนรวมตามหลัก
ธรรมาภิบาล

100,000
100,000

100,000

300,000

200,000

300,000

100,000

100,000

300,000

300,000

400,000

900,000

ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ
ป2563 ป 2564
ป2565
รวม
96,000 100,000 100,000 296,000

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำป 63-65

3.โครงการเสริมสรางคุณธรรม " ปองกันการ
ทุจริต" (ITA)
4.โครงการเสริมสรางศักยภาพดานวินัย ดานการ
ปองกันและแกปญหาการทุจริตของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ.2563-2565)
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กลุมกฎหมายและ
คดี

กลุมอำนวยการ

กลุมอำนวยการ

หนวยตรวจสอบ
ภายใน

ผูรับผิดฃอบ

โครงการ/กิจกรรม

รวม

3,270,000

300,000

624,000

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำป 63-65

1,180,000

1,040,000 1,050,000

250,000

130,000

70,000

7.โครงการสรางความเขมแข็งในการการ
ยกระดับคุณภาพของกลุมเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวมโดย
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา

200,000

100,000

174,000

ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ
ป2563
ป 2564
ป2565
รวม
100,000 150,000
200,000
450,000

6.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานบริหารจัดการฐานขอมูล Big Data
และการจัดการเรียนการสอน

กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบการ 5.โครงการสรางความเขมแข็ง และ
บริหารจัดการศึกษาใหมี
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบท
ประสิทธิภาพโดยใช เทคโนโลยี ของพื้นที่
ดิจิทัล (Digital Technology)
และการมีสวนรวมตามหลัก
ธรรมาภิบาล

กลยุทธ

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ.2563-2565)
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กลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการ
สื่อสาร
กลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

กลุมนโยบายและแผน

ผูรับผิดฃอบ

การบริหารแผนสูการปฏิบัติ
แผนกลยุทธพัฒ นาการศึกษาขั้น พื้นฐาน ระยะ 3 ป พ.ศ.2563 -2565 สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อสงมอบผลผลิตการใหบริการการศึกษาที่
เชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ จึงไดกำหนดกระบวนการนำแผนสูการปฏิบัติและปจจัยความสำเร็จ ดังนี้
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ
1. สื่อสารทิศทางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ
เปาประสงค กลยุทธ ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง
2. วิเคราะห เปรี ย บเที ย บสภาพป จ จุ บั น และเป าหมายตามนโยบาย เพื่ อ กำหนดกลยุ ท ธและจั ดทำ
แผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมาย วัตถุประสงค
3. จัดโครงสราง กระบวนการทำงานและมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจาภาพหลัก เจาภาพรอง
และผูสนับสนุน พรอมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน
4. ดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อใหการนำกลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดยติดตาม
ความกาวหนาประจำป การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผลรายป
6. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะโดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปสูสาธารณชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของ

ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให คำนึงถึงความคุมคาคุมทุนประหยัดและเกิดประโยชนตอผูเรียนสูงสุด
สอดคลองกับกลยุทธจุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการดำเนินงานจะตองถูกตอง
ตามวัตถุประสงคของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณการเงินการคลัง

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำป 63-65

Şś

ภาคผนวก

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ที่ ๓๖๐ /2562
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พ.ศ. 2563-2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
------------------------------ดวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กำหนดจัดทำแผนกลยุทธพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พ.ศ. 2563-2565
และจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อเปนทิศทางการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ดังนั้น เพื่อใหการจัดทำแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 พ.ศ. 2563-2565 และจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก าร สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 2 ประจำป งบประมาณ พ.ศ.2563 เป นไปตามมติค ณะรั ฐมนตรี
กฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมีระเบียบ นโยบายและ
ประกาศเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปของสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 2 พ.ศ. 2563-2565 และจั ดทำ
แผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกอบดวย
1. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐกันย ใจกันทา
รอง ผอ.สพป. เชียงราย เขต 2
รองประธานฯ
3. นางสาวพรทิพา พุทธวงค
ผอ.กลุมนิเทศฯหรือผูแทน
กรรมการ
4. นายอาจินต ชุติภานุวัชร
ผอ.กลุมอำนวยการหรือผูแทน
กรรมการ
5. นางยุพิน จันทะสินธุ
ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมบริหารงานบุคคลหรือผูแทน กรรมการ
6. นางชไมพร คงกุลชัยวัชร
ผอ.กลุมบริหารงานการเงินหรือผูแทน
กรรมการ
7. นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์
ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาหรือผูแทน
กรรมการ
8. นางสาวภัฌฎาภรณ ชัยมัง
ผอ.หนวยตรวจสอบภายในหรือผูแทน
กรรมการ
9.นางกุลนันทน เวียงหา
ปฏิบัติหนาที่ผอ.กลุมพัฒนาครูฯหรือผูแทน
กรรมการ
10.นายวรวุฒิ วุฒอิ าภรณ
ปฏิบัติหนาที่ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาฯหรือผูแทน กรรมการ
11.นายเชิดศักดิ์ กันทาธรรม
ปฏิบัติหนาที่ผอ.กลุมกฎหมายและคดีหรือผูแทน
กรรมการ
๑2.นางพรมเมือง เทวตา
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
๑3.นายสุวิทย บั้งเงิน
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
๑4.นางกังสดาล แจงมณี
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
/๑5.นางวรลักษณ …

-2ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการพัสดุ
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ธุรการ

๑5.นางวรลักษณ จันทรเนตร
กรรมการ
๑6.นางณภัทร จันทรา
กรรมการ
๑7.นางสาวอิชยาพัฒน มณีรัตน
กรรมการ
๑8.นายบัณฑิต ไชยวงค
กรรมการ
19.นายจตุพล อุปละ
กรรมการ
๒0.นางสาวรัษฎา อภิวงคงาม
กรรมการ
๒1.นางดวงใจ คำลือ
กรรมการ
๒2.นางพิมพรดา ธิปอ
กรรมการ
๒3.ส.ต.ต.หญิงศรีวรรณ สุวรรณ
กรรมการ
๒4.นางสาวพวงเพ็ชร ใจศรี
กรรมการ
25.นายทศพร จันทรเนตร
กรรมการและเลขานุการ
26.นางประสพสุข บุญเรืองศรี
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
27.นายสมชาติ เทพวงศ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
28.นางคนึงหา วงษมี
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
29.นางสาวบาหยัน คงชู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
30.นายวิชัย ดีวงค
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการ มีหนาที่ ดังนี้
1. จั ด ทำรายงานผลการปฏิ บั ติ งานสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2
ประจำปงบประมาณ 2562
2. จัดทำแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๒ พ.ศ. 256๓-256๕
3. จัด ทำแผนปฏิ บั ติ ก าร สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต ๒ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
4. ขับ เคลื่ อนโครงการ กิจ กรรม ตามแผนปฏิ บัติ การสำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึ กษา
เชียงราย เขต ๒ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
๕. นิเทศ ติดตาม ใหขอเสนอแนะและประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นายจรัญ แจงมณี)
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ที่ปรึกษาคณะผูจัดทำ
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุกทาน
ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ
ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน
ผูอำนวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล
ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผูอำนวยการลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอำนวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูอำนวยการกลุมกฎหมายและคดี
ผูอำนวยการหนวยตรวจสอบภายใน
คณะผูจัดทำ :
นางณัฏฐกันย ใจกันทา รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นายทศพร จันทรเนตร
ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน
นางประสพสุข บุญเรืองศรี
หัวหนากลุมงานนโยบายและแผน
นายสมชาติ เทพวงศ
หัวหนากลุมงานติดตาม ประเมินและรายงานผล
นางคนึงหา วงษมี
หัวหนากลุมงานวิเคราะหงบประมาณ
นางสาวบาหยัน คงชู
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นายวิชัย ดีวงค
เจาหนาที่ธุรการ
นางสาวพัชรินทร บุญมี
เจาหนาที่ธุรการ
นางสาวสุภาภรณ เอสันเทียะ
เจาหนาที่ธุรการ
นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
เจาหนาที่คอมพิวเตอร
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

