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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ปีการศึกษา 2561  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด ซึ่งได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้องในการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  และแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงราย   โดยกําหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายการให้บริการ  กลยุทธ์  โครงการ/
กิจกรรม  เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารการศึกษาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนท่ียั่งยืน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง     
ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561  ฉบับนี้เป็นอย่างยิ่ง  และหวังว่าเอกสารฉบับนี ้
จะเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาแก่บุคลากรและหน่วยงานทางการศึกษา  ตลอดจนผู้สนใจท่ัวไปได้เป็น
อย่างด ี
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สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 

 
ส่วนที่ 1 

 
บทน า 

 
บทบาท อ านาจ หน้าที ่
 สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2  ขป็นหน่วยาานท่่อยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลตอาสํานักาานคณะกรรมการการศึกษาต้ันพ้้นฐาน (สพฐ.) กระทรวาศึกษาธิการ ม่หน้าท่่ดําขนินการ              
ให้ขป็นไปตามอํานาจหน้าท่่ตอาคณะกรรมการขตตพ้้นท่่การศึกษา ตามมาตรา 38  แห่าพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่าชาติ พ.ศ.2542 แก้ไตขพิ่มขติม (ฉบับท่่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับท่่ 3) พ.ศ.2553 และมาตรา 37 
แห่าพระราชบัญญัติระขบ่ยบบริหารราชการกระทรวาศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไตขพิ่มขติม (ฉบับท่่ 2)    
พ.ศ. 2553 มาตรา 33 การบริหารและการจัดการศึกษาต้ันพ้้นฐานให้ยึดขตตพ้้นท่่การศึกษาโดยแบ่าขป็น  
ขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาและขตตพ้้นท่่การศึกษามัธยมศึกษา อ่กท้ัากฎกระทรวาว่าด้วยกําหนด
หลักขกณฑ์การแบ่าส่วนราชการภายในสํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษา พ.ศ. 2546 และประกาศ
กระทรวาศึกษาธิการ ขร้่อาการแบ่าส่วนราชการภายในขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553  ลาวันท่่ 
13 กันยายน 2553 และแก้ไตขพิ่มขติมฉบับท่่ 2  พ.ศ.2553  ลาวันท่่ 28 ตุลาคม 2553  กําหนดให้
สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษา ม่อํานาจหน้าท่่ ดัาน่้ 
 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาตอาขตตพ้้นท่่การศึกษาให้สอดคล้อากับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาตั้นพ้้นฐาน และความต้อาการตอาท้อาถิ่น 
 2. วิขคราะห์การจัดตั้าาบประมาณขาินอุดหนุนท่ัวไปตอาสถานศึกษา และหน่วยาานใน                  
ขตตพ้้นท่่การศึกษา และแจ้าการจัดสรราบประมาณท่่ได้รับให้หน่วยาานต้าาต้นรับทราบ รวมท้ัากํากับ
ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายาบประมาณตอาหน่วยาานดัากล่าว 
 3. ประสาน ส่าขสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในขตตพ้้นท่่การศึกษา 
 4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประขมินผลสถานศึกษาตั้นพ้้นฐาน และภายในขตตพ้้นท่่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิขคราะห์ วิจัย และรวบรวมต้อมูลสารสนขทศด้านการศึกษาในขตตพ้้นท่่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าาๆ รวมท้ัาทรัพยากรบุคคล ขพ้่อส่าขสริม สนับสนุน           
การจัดและพัฒนาการศึกษาในขตตพ้้นท่่การศึกษา 
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประขมินผลสถานศึกษาในขตตพ้้นท่่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่าขสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาตอาสถานศึกษาขอกชน อาค์กรปกครอา  
ส่วนท้อาถ่ิน รวมท้ัาบุคคล อาค์กรชุมชน อาค์กรวิชาช่พ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ้่นท่่            
จัดการศึกษาในรูปแบบท่่หลากหลายในขตตพ้้นท่่การศึกษา 
 9. ดําขนินการและประสาน ส่าขสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในขตตพ้้นท่่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่าขสริม การดําขนินาานตอาคณะอนุกรรมการ และคณะทําาานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับอาค์กรหร้อหน่วยาานต่าาๆ ท้ัาภาครัฐ ภาคขอกชน และ
อาค์กรปกครอาส่วนท้อาถ่ิน ในฐานะสํานักาานผู้แทนกระทรวาศึกษาธิการในขตตพ้้นท่่การศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน้าท่่อ้่นขก่่ยวกับกิจการภายในขตตพ้้นท่่การศึกษาท่่มิได้ระบุให้ขป็นอํานาจหน้าท่่ตอา
หน่วยาานใดโดยขฉพาะ หร้อปฏิบัติาานอ้่นตามท่่ได้รับมอบหมาย 

สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 
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โครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 ทําหน้าท่่บริหารและจัดการศึกษาใน 
ขตตพ้้นท่่การศึกษาตามอํานาจหน้าท่่ตอาคณะกรรมการขตตพ้้นท่่การศึกษาให้บัาขกิดผลในทาาปฏิบัติ โดยม่การ
แบ่าส่วนราชการภายในออกขป็นกลุ่มตามาานท่่ปฏิบัติในลักษณะกํากับดูแล ประสานส่าขสริม และสนับสนุน
การจัดการศึกษาในขตตพ้้นท่่การศึกษาตามอํานาจหน้าท่่ตอาสํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาท่่กล่าวแล้วต้าาต้น 
รวมท้ัาส่าขสริมสนับสนุนการดําขนินาานตอาคณะกรรมการและสถานศึกษา สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษา
ประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 ม่การแบ่าส่วนราชการภายในสํานักาาน ตามประกาศกระทรวาศึกษาธิการ  
ขร้่อา การแบ่าส่วนราชการภายในสํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษา พ.ศ. 2560 
 (1) กลุ่มอํานวยการ 
 (2) กลุ่มนโยบายและแผน 
 (3) กลุ่มส่าขสริมการศึกษาทาาไกล ขทคโนโลย่สารสนขทศและการส้่อสาร 
 (4) กลุ่มบริหาราานการขาินและสินทรัพย์ 
 (5) กลุ่มบริหาราานบุคคล 
 (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทาาการศึกษา 
 (7) กลุ่มนิขทศ ติดตาม และประขมินผลการจัดการศึกษา 
 (8) กลุ่มส่าขสริมการจัดการศึกษา 
 (9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

มีขอบเขตภารกิจ ดังนี ้
 1. กลุ่มอ านวยการ าานบริหารท่ัวไป าานประชาสัมพันธ์าานประสานาาน และาานส่าขสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพ 
 2. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  าานบริหารการขาินาานบริหาราานบัญช่ และาานพัสดุ
และสินทรัพย์ 
 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล : าานแผนอัตรากําลัาและกําหนดตําแหน่า าานสรรหาและบรรจุ
แต่าตั้า าานบําขหน็จความชอบและทะขบ่ยนประวัติ าานพัฒนาบุคลากราานขลตานุการ อ.ก.ค.ศ. และาานวินัย
และนิติการ  
 4. กลุ่มนโยบายและแผน  าานต้อมูลสารสนขทศ าานติดตามประขมินผลและรายาาน าาน
นโยบายและแผน าานวิขคราะห์าบประมาณ และาานขลตานุการคณะกรรมการขตตพ้้นท่่การศึกษา 
 5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  าานส่าขสริมคุณภาพการจัดการศึกษา กิจการผู้ขร่ยน และ
กิจการพิขศษ  
 6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา าานพัฒนาหลักสูตร าานวัดและ
ประขมินผล าานส่าขสริมและพัฒนาส้่อนวัตกรรม าานนิขทศติดตามและประขมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 
 7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาวิขคราะห์วิจัย 
ส่าขสริมการจัดการศึกษาทาาไกลและพัฒนาระบบต้อมูลสารสนขทศ 
 8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  าานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่าตั้า ขพ้่อขพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติาานและการยกย่อาขชิดชูขก่ยรติ การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมหร้อปฏิบัติการวิจัย
ภายในประขทศหร้อต่าาประขทศและขสริมสร้าาระบบขคร้อต่ายการพัฒนาตอาต้าราชการครูฯ 
 9. หน่วยตรวจสอบภายใน าานตรวจสอบการขาินและการบัญช่และาานตรวจสอบการ
ดําขนินาานสํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาและสถานศึกษา 



 

โครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผอ. สพป. เชียงราย เขต 2 
(นายจรัญ  แจ้งมณี) 

อ านวยการ 

นายอาจินต์  
ชุติภานุวัชร 

นโยบายและแผน 

นายทศพร จันทร์เนตร 

ส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

อยู่ระหว่างการสรรหา 

บริหารการเงิน 
และสินทรัพย์ 

อยู่ระหว่างการสรรหา 

บริหารงานบุคคล 

อยู่ระหว่างการสรรหา 

พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

อยู่ระหว่างการสรรหา 

นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

นางพรมเมือง เทวตา 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

นางลัดดาวรรณ  
ไพเชฐศักดิ์ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

น.ส.ภัฌฏาภรณ์ ชัยมัง 

รอง ผอ. สพป. เชียงราย เขต 2 
(นายวรพงษ์ สันติวงค์) 

รอง ผอ. สพป. เชียงราย เขต 2 
(นางณัฏฐกันย ์ใจกันทา) 

3 
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ท าเนียบผู้บริหาร 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

นายจรัญ  แจ้งมณี 
ผู้อํานวยการสาํนักาานขตตพ้น้ท่่การศึกษาประถมศึกษาขชย่าราย ขตต 2 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 นายวรพงษ์ สันติวงค์ นางณัฏฐกันย ์ใจกันทา 

รอาผูอ้ํานวยการสาํนักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 
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สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 

 

ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
 

 
 

 

 

 

  นายอาจินต์  ชุติภานุวัชร นายทศพร  จันทร์เนตร 
 กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน   
 
 

 
 

 

 

 นางชไมพร  คงกุลชัยวัชร ์ นางยุพิน  จันทะสินธ์ุ  
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
 
                                       
 
 
 
 
 
 นางพรมเมอืง  เทวตา นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์  
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  
 

 

 

 
 

น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
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สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 

 

บริบทสภาพทั่วไป  
 สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 ตั้าอยู่ ท่่บ้านร่อาศาลา ถนน
พหลโยธิน ตําบลดามะดะ อําขภอแม่ลาว จัาหวัดขช่ยาราย รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาต้ันพ้้นฐานใน
พ้้นท่่จัาหวัดขช่ยาราย จํานวน 572 หมู่บ้าน 39 ตําบล 34 อาค์การบริหารส่วนตําบล 12 ขทศบาลตําบล    
5 อําขภอ ได้แก่ อําขภอแม่ลาว อําขภอพาน อําขภอปุาแดด อําขภอแม่สรวย และอําขภอขว่ยาปุาขปูา ลักษณะ
ทาาภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่ขป็นพ้้นท่่สูาประมาณร้อยละ 60 พ้้นท่่ในขตตบริการ 4,408 ตาราากิโลขมตร และม่
ต้อมูลอ้่น ดัาน่ ้
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สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 

 
ตารางท่ี 1 รายช้อ่คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประขมินผลและนขิทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

ท่ี รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นายจรญั  แจ้ามณ ่ ประธานกรรมการ 
2 นาานพร  พรหมขสน  กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาตั้นพ้้นฐานตอาขอกชน 
3 นายสมจิต  จันต๊ะบญุ       กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาตั้นพ้้นฐานตอารฐั 
4 นายวรพาษ์  สันติวาค ์ กรรมการผู้ทราคุณวุฒิ (สพป.ขช่ยาราย ขตต 2) 
5 นายสัญญา  ทะกัน กรรมการผู้ทราคุณวุฒิ (ผอ.รร.บ้านโปุา) 
6 นายสุรศักดิ์  ขบญจพลาภรณ ์ กรรมการผู้ทราคุณวุฒิ (ผอ.รร.อนุบาลแม่ลาว) 
7 นายสันต์  คํามะนาม    กรรมการผู้ทราคุณวุฒิ (ผอ.รร.บ้านแม่แก้ว) 
8 นาาณัฐรภา  สุภาอินทร ์ กรรมการผู้ทราคุณวุฒิ (ผอ.รร.บ้านปุาตึาาาม) 
9 นาาพรมขมอ้า  ขทวตา กรรมการและขลตานุการ (ผอ.กลุ่มนิขทศ ติดตามและประขมินผลฯ) 

 
 
ตารางท่ี 2 จํานวนผู้ขร่ยนในสัากัด (ต้อมูล 10 พฤศจิกายน 2560) 

ระดับช้ัน 
เพศ 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 

อนุบาล 1 127 132 259 38 
อนุบาล 2 1,319 1,224 2,543 175 
อนุบาล 3 1,207 1,135 2,342 171 

รวมช้ันอนุบาล 2,653 2,491 5,144 384 
ประถมศึกษาปีท่่ 1 1,611 1,400 3,011 192 
ประถมศึกษาปีท่่ 2 1,437 1,313 2,750 185 
ประถมศึกษาปีท่่ 3 1,363 1,221 2,584 180 
ประถมศึกษาปีท่่ 4 1,294 1,292 2,586 175 
ประถมศึกษาปีท่่ 5 1,379 1,164 2,543 178 
ประถมศึกษาปีท่่ 6 1,348 1,274 2,622 181 

รวมช้ันประถมศึกษา 8,432 7,664 16,096 1,091 
มัธยมศึกษาปีท่่ 1 627 559 1,186 59 
มัธยมศึกษาปีท่่ 2 573 545 1,118 60 
มัธยมศึกษาปีท่่ 3 524 520 1,044 60 

รวมช้ันมัธยมศึกษา 1,724 1,624 3,348 179 
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สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 

ตารางท่ี 3  รายช้่อศูนย์ขคร้อต่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สัากัดสํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษา
ขช่ยาราย ขตต 2  

ท่ี 
ศูนย์เครือข่าย 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัด 

1 
พานอุดร 

(12 โราขรย่น) 

ธารทอาวิทยา  บ้านสันมะแฟน  ร่อาธารวิทยา  บ้านโปุาแดา  
ขจริญขม้อาวิทยา  สันกลาาวิทยา  บ้านปุาต้าก  บ้านแม่คาวหลวา  
บ้านขจริญขม้อา  บ้านปุาตึา  บ้านปุาบา  และบ้านถํ้า 

2 
ป่าหุง่พานสันติ 
(15 โราขรย่น) 

พานพสกสวัสดิ์  บ้านสันติวัน  บ้านหนอาบัว  บ้านปุาส้าน  บ้าน
ขหม้อาา่า  ชุมชนบ้านทุ่าปุาแดด  บ้านศาลา  บ้านปาาขกาะทราย  
ริมวัา 1  ริมวัา 2  และบ้านปุาหัดปุาแตม 

3 
พานบูรพา 

(21 โราขรย่น) 

บ้านแม่อ้อ  โปุาทะลายใหม่ขจริญ  บ้านแม่แก้ว  บ้านแม่แก้วใต้   
บ้านแม่แก้วขด่นชัย  บ้านแม่แก้วขหน้อ  บ้านแม่อ้อนอก  บ้าน   
ปอขร่ยา  บ้านจําผักกูด  บ้านสันต้นดู่  บ้านปุาแดาาาม  บ้านใหม่
ท่าต้นขก่๋ยา  บ้านกล้วย  ชุมชนสันมะขค็ด  บ้านหนอาฮ่าาสันหลวา  
สันหนอาควาย  ขว่ยาห้าว  บ้านปุาคา  ปุาแดาวิทยา  บ้านสิบสอา 
และบ้านจําคาวตอา 

4 
พานทักษิณ 

(12 โราขรย่น) 

อนุบาลพาน (ปุากว๋าวมิตรภาพท่่ 68)  บ้านม่วาคํา  บ้านฝ๎่าต้้น  
บ้านสันต้นผึ้า  บ้านสันผักแค  ปูแกา (อินทราราษฏร์อุปถัมภ์)  
บ้านปุาสัก  บ้านดา  บ้านสันต้นแหน  ทานตะวันวิทยา  บ้าน
ร่อาคตสันปูขลย และบ้านดาขว่ยา 

5 
ป่าแดด-แม่สรวย 
(15 โราขรย่น) 

อนุบาลแม่สรวย  บ้านสันกลาา (ราษฏร์พัฒนา)  บ้านโปุาฟูขฟือา  
บ้านหนอาผํา  ปุาบาท้าวแก่นจันทน์  บ้านปุาแดด (ขวทยาสมิทธิ์)   
บ้านดอนสล่   ชุมชนบ้านโปุา  บ้านห้วยหญ้าไซ  บ้านหัวฝาย  
บ้านแม่ตาช้าา บ้านห้วยมะแกา และบ้านห้วยสะลักวิทยา 

6 
ต าบลแม่พริก-ต าบลศรีถ้อย 

(8 โราขร่ยน) 

บ้านปุาขม่่ยาแม่พริก  บ้านแม่พริก (ขม้อายศพิทยานุกูล)  บ้าน  
ปาาอ้อย  ชุมชนบ้านสันจําปา  ศร่ถ้อยสุนทรราษฏร์วิทยา  บ้าน
ห้วยขฮ่้ย  บ้านแม่ยาาม้ิน และขว่ยาผาวิทยา 

7 
ต าบลเจดีย์หลวง-ต าบลท่าก๊อ 

(15 โราขรย่น) 

บ้านดินดํา  บ้านแม่ผักแหละ  บ้านปุาถ่อน (วิทยาสมิทธิ์)  บ้าน
แม่ต๋ํา  บ้านท่าก๊อพลับพลา  บ้านปาาหลวา  ห้วยน้ําตุ่นวิทยา  
บ้านปาาหก  ขจด่ย์หลวาพิทยา  บ้านร้อาบา  บ้านปุาตึาาาม  บ้าน
ห้วยหมอขฒ่า  บ้านสันก้าาปลา  บ้านแม่ตาแมว และขซนต์มาร่อาร์ 
(สัากัดการศึกษาขอกชน) 

8 
ห้วยไคร ้

(9 โราขร่ยน) 

บ้านห้วยน้ําขย็น  บ้านห้วยไคร้  บ้านห้วยมะซาา  บ้านผาแดาหลวา  
บ้านทุ่าพร้าว (ขพ็กก้่ฮิทค็อก)  บ้านห้วยกล้า  บ้านห้วยต้่ขหล็ก  
บ้านแสนขจริญ และบ้านดอยช้าา  

9 
วาว ี

(8 โราขร่ยน) 

บ้านวาว่  บ้านขลาล่  บ้านปาาก่ิว (ศุภสิทธิ์มหาคุณ)  บ้านมัากาล่า  
บ้านแม่โมาขย้า  ดอยขว่ยาวิทยา  บ้านโปุากลาาน้ําประชาสรรค์  
และบ้านตุนสรวย   
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สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 

 

ท่ี 
ศูนย์เครือข่าย 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัด 

10 
สันสลีศรีเวียง 
(14 โราขร่ยน) 

อนุบาลขว่ยาปุาขปูา  ชุมชนบ้านกู่ (ปุาขปูาประชานุขคราะห์)  บ้าน
หนอายาว  บ้านขด่นศาลา  ดอยขว่ยาผาพิทยา  บ้านแม่ปูนหลวา  
บ้านโปุาขหน้อ  บ้านโปุานก  บ้านแม่ตะละ  บ้านปาามะตามปูอม  
บ้านสันสล่  ทุ่าห้าราษฏร์สามัคค่วิทยา  ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ขว่ยาปุาขปูา และพิทักษ์ขก่ยรติพัฒนา (สัากัดการศึกษาขอกชน)  

11 
เวียงกาหลงวนาเทว ี

(15 โราขรย่น) 

ปุาาิ้ววิทยา  บ้านโปุาขทว่  บ้านลัากา  บ้านสัน  บ้านปุาตึา  บ้าน 
ห้วยหินลาดใน  บ้านฮ่าาต่ํา  บ้านสันมะขค็ดต้่ขหล็กหัวฝายพัฒนา  
บ้านปุาสัก  บ้านทุ่าม่าน  บ้านดาปุาส้านใหม่ขจริญ  บ้านปุาจั่น  
ขว่ยากาหลาวิทยา  นุชนาถอนุสรณ์  และอนุบาลบ้านรักขด็ก 
(สัากัดการศึกษาขอกชน) 

12 
แม่ขะจานเจดียใ์หม ่

(15 โราขรย่น) 

อนุบาลแม่ตะจาน  ไทยรัฐวิทยา 32 (สาตันหอม)  บ้านปุาแาะ  
บ้านทุ่ายาว  บ้านปาาอ่ายห้วยชมภู  ปาามะกาดวิทยา  บ้านโฮ่า  
โปุาน้ําร้อนวิทยา  บ้านห้วยม่วา  บ้านห้วยโปุา   บ้านตุนลาว  
บ้านขม้อาน้อยนิมมานขหมินทร์  และบ้านแม่ขจด่ย์ 

13 
อ าเภอป่าแดด 
(12 โราขรย่น) 

บ้านวัาวิทยา  ชุมชนบ้านสันมะค่า  บ้านใหม่ใต้  ศร่โพธิ์ขาินวิทยา  
บ้านโปุา  โราช้าาวิทยา  บ้านสักพัฒนา  บ้านปุาแาะ  บ้านปุาขส้า  
บ้านใหม่พัฒนา  บ้านแม่พุา  และอนุบาลคริสขต่ยนสันกอา (สัากัด
การศึกษาขอกชน) 

14 
อ าเภอแม่ลาว 
(15 โราขรย่น) 

ชุมชนบ้ านปุ า ก่อดํ า   บ้ านดามะดะ  บ้ านหนอาข ก้าห้อ า  
ห้วยส้านยาววิทยา  บ้านผาบ่อา (คุรุราษฎร์สามัคค่)   โปุาแพร่
วิทยา  บ้านห้วยส้าน พลับพลา  บ้านท่ามะโอ  บ้านโปุามอญ  
อนุบาลแม่ลาว  บ้านต้นยาา  บัวสล่วิทยา  บ้านแม่ผา  บ้านต้นา้าว  
และอนุบาลจอมหมอกแก้ว 
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สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่่ 6  ขปร่ยบขท่ยบระดับขตตพ้้นท่่ฯ (สพป.ขช่ยาราย   
ขตต 2)  และระดับชาติ (สพฐ.)  ปีการศึกษา 2559 – 2560 

 

วิชา 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

เปรียบเทียบ  
2559-2560 

เขตพื้นท่ีฯ สพฐ. ผลต่าง เขตพื้นท่ีฯ สพฐ. ผลต่าง สพฐ.  เขตพื้นที่ฯ 

ภาษาไทย 53.22 51.88 1.34 46.88 45.29 1.59 -6.59 -6.34 

สัาคมศึกษาฯ 45.26 45.08 0.18 - - - - - 

ภาษาอัากฤษ 31.18 31.11 0.07 32.77 32.73 0.04 1.62 1.59 

คณิตศาสตร์ 41.23 38.76 2.47 37.33 35.55 1.78 -3.21 -3.9 

วิทยาศาสตร ์ 40.96 40.27 0.67 38.99 38.13 0.86 -2.14 -1.97 

เฉลี่ยรวม 42.37 41.42 0.95 38.99 41.42 1.07 -2.58 -2.66 
 

 จากตาราง ขปร่ยบขท่ยบคะแนนขฉล่่ย ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่่ 6  ท้ัาระดับขตต
พ้้นท่่ฯ (สพป.ขช่ยาราย ขตต 2)  และระดับชาติ (สพฐ.)  ปีการศึกษา 2559 - 2560  โดยส่วนใหญ่ปี
การศึกษา 2560 ม่คะแนนขฉล่่ยต่ํากว่าปีการศึกษา 2559  ยกขว้นกลุ่มสาระการขร่ยนรู้ภาษาอัากฤษ โดย 
สพป.ขช่ยาราย ขตต 2  ม่คะแนนขฉล่่ยสูากว่า 1.59  และ ระดับ สพฐ. ม่คะแนนขฉล่่ยสูากว่า 1.62  และขม้่อ
ขปร่ยบขท่ยบระดับ สพป.ขช่ยาราย ขตต 2 และ สพฐ. ปีการศึกษา 2560  สพป.ขช่ยาราย ขตต 2 ม่คะแนน
ขฉล่่ยสูากว่า สพฐ. ทุกกลุ่มสาระการขร่ยนรู้ 
 

แผนภูมิท่ี 1 ขปร่ยบขท่ยบคะแนนขฉล่่ยผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่่ 6  สพป.ขช่ยาราย ขตต 2 
ปีการศึกษา 2559 – 2560 

 

 
 

จากแผนภูมิ  แสดาผลการขปร่ยบขท่ยบคะแนนขฉล่่ย ผลการทดสอบ O-NET ป. 6 สพป.ขช่ยาราย 
ขตต 2  ปีการศึกษา 2559 - 2560 โดยส่วนใหญ่ปีการศึกษา 2560 ม่คะแนนขฉล่่ยต่ํากว่าปีการศึกษา 
2559 ทุกกลุ่มสาระการขร่ยนรู้  ยกขว้นกลุ่มสาระการขร่ยนรู้ภาษาอัากฤษ  โดยปีการศึกษา 2560 คะแนน
ขฉล่่ยสูากว่า ปีการศึกษา 2559 (1.59)    
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สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 

ตารางท่ี 5  ขปร่ยบขท่ยบคะแนนขฉล่่ยผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่่ 6 สพป.ขช่ยาราย ขตต 2 
และคะแนนขฉล่่ยระดับชาติ (สพฐ.) ปีการศึกษา 2560  

 

วิชา 
ปีการศึกษา 2560 

เขตพ้ืนท่ี สพฐ. ผลต่าง 
ภาษาไทย 46.88 45.29 1.59 

ภาษาอัากฤษ 32.77 32.73 0.04 

คณิตศาสตร ์ 37.33 35.55 1.78 
วิทยาศาสตร ์ 38.99 38.13 0.86 
เฉล่ียรวม 38.99 37.93 1.07 

 
จากตาราง  แสดาผลคะแนนขฉล่่ยการทดสอบ O-NET ผู้ขร่ยนชั้นประถมศึกษาปีท่่ 6 สพป.ขช่ยาราย      

ขตต 2 และคะแนนขฉล่่ยระดับชาติ (สพฐ.)  โดยภาพรวมปีการศึกษา 2560 สพป.ขช่ยาราย ขตต 2 ม่คะแนน
ขฉล่่ยสูากว่าระดับชาต ิ(สพฐ.) ทุกกลุ่มสาระการขร่ยนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการขร่ยนรู้คณิตศาสตร์ (1.78)  กลุ่ม
สาระการขร่ยนรู้ภาษาไทย (1.59) กลุ่มสาระการขร่ยนรู้วิทยาศาสตร์ (0.86) และกลุ่มสาระการขร่ยนรู้
ภาษาอัากฤษ (0.04) ตามลําดับ 
 
แผนภูมท่ีิ 2  ขปร่ยบขท่ยบคะแนนขฉล่่ยผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่่ 6 สพป.ขช่ยาราย ขตต 2 

และคะแนนขฉล่่ยระดับชาต ิ(สพฐ.) ปีการศึกษา 2560   
 

 
 

จากแผนภูมิ คะแนนขฉล่่ยผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่่ 6  ปีการศึกษา 2560   
ระดับขตตพ้้นท่่ฯ (สพป.ขช่ยาราย ขตต 2) สูากว่าระดับชาติ (สพฐ.) ทุกสาระการขร่ยนรู้ 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ เฉล่ียรวม 

สพฐ. ปี 2560 เขตพ้ืนท่ี ปี 2560 
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สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 

ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่่ 3  ขปร่ยบขท่ยบ สพป.ขช่ยาราย ขตต 2  และ สพฐ.      
ปีการศึกษา 2559 - 2560 

วิชา 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

เปรียบเทียบ 
ปี 2559-2560 

เขตพื้นท่ีฯ สพฐ. ผลต่าง เขตพื้นท่ีฯ สพฐ. ผลต่าง สพฐ.  เขตพื้นที่ฯ 

ภาษาไทย 46.68 46.81 0.13 47.88 48.77 -0.89 1.96 1.20 
สัาคมศึกษาฯ 47.78 49.34 -1.56           
ภาษาอัากฤษ 29.53 31.39 -2.86 28.04 30.14 -2.10 -1.25 -1.49 
คณิตศาสตร ์ 35.12 29.53 -2.75 23.23 26.55 -3.32 -2.98 -11.89 
วิทยาศาสตร ์ 38.44 35.12 -1.05 31.94 32.47 -0.53 -2.65 -6.50 
เฉล่ียรวม 36.77 38.44 -1.67 32.77 34.48 -1.71 -1.23 -4.67 

 

 ขปร่ยบขท่ยบคะแนนขฉล่่ย ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่่ 3  ท้ัาระดับ สพป. ขช่ยาราย 
ขตต 2 และ สพฐ. ปีการศึกษา 2559 - 2560  โดยส่วนใหญ่ ปีการศึกษา 2560 ม่คะแนนขฉล่่ยต่ํากว่าปี
การศึกษา 2559  ยกขว้นกลุ่มสาระการขร่ยนรู้ภาษาไทย โดย สพป.ขช่ยาราย ขตต 2 ม่คะแนนขฉล่่ยสูากว่า 
1.20 และ สพฐ. ม่คะแนนขฉล่่ยสูากว่า 1.96  และขม้่อขปร่ยบขท่ยบคะแนนขฉล่่ยฯ ตอา สพป.ขช่ยาราย ขตต 2 
และ สพฐ. ปีการศึกษา 2560 สพป.ขช่ยาราย ขตต 2 ต่ํากว่า สพฐ. ทุกกลุ่มสาระการขร่ยนรู้ 
 
 

แผนภูมท่ีิ 3  ขปร่ยบขท่ยบคะแนนขฉล่่ยผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่่ 3  สพป.ขช่ยาราย ขตต 2       
ปีการศึกษา 2559 - 2560 

 

 
 

จากแผนภูมิ คะแนนขฉล่่ยผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่่ 3  สพป.ขช่ยาราย ขตต 2 ปี
การศึกษา 2559 - 2560  ส่วนใหญ่คะแนนขฉล่่ย ปีการศึกษา 2560 ต่ํากว่าปีการศึกษา 2559  ยกขว้น
กลุ่มสาระการขร่ยนรู้ภาษาไทย สูากว่าปีการศึกษา 2559  
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ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ เฉล่ียรวม 

ปี 2559 ปี 2560 
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สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 

ตารางท่ี 7 ขปร่ยบขท่ยบคะแนนขฉล่่ยผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่่ 3  สพป.ขช่ยาราย ขตต 2 
และระดับชาติ (สพฐ.) ปีการศึกษา 2560 

 

วิชา 
ปีการศึกษา 2560 

เขตพ้ืนท่ี สพฐ. ผลต่าง 
ภาษาไทย 47.88 48.77 -0.89 
ภาษาอัากฤษ 28.04 30.14 -2.10 

คณิตศาสตร ์ 23.23 26.55 -3.32 
วิทยาศาสตร ์ 31.94 32.47 -0.53 

เฉล่ียรวม 32.77 34.48 -1.71 
 

จากตาราง  ผลการทดสอบ O-NET ผู้ขร่ยนชั้นมัธยมศึกษาปีท่่ 3  ขปร่ยบขท่ยบคะแนนขฉล่่ย สพป.
ขช่ยาราย ขตต 2 และระดับชาติ (สพฐ.) ปีการศึกษา 2560  คะแนนขฉล่่ยระดับ สพป.ขช่ยาราย ขตต 2 ตํ่ากว่า
ระดับชาต ิ(สพฐ.) ทุกกลุ่มสาระการขร่ยนรู้ 
 
 
แผนภูมิท่ี 4 ขปร่ยบขท่ยบคะแนนขฉล่่ยผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่่ 3  สพป.ขช่ยาราย ขตต 2 

และระดับชาติ (สพฐ.) ปีการศึกษา 2560   
 

 
 
จากแผนภูมิ  คะแนนขฉล่่ยผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่่ 3  ระดับขตตพ้้นท่่ฯ (สพป.

ขช่ยาราย ขตต 2) และระดับชาติ (สพฐ.) ปีการศึกษา 2560  คะแนนขฉล่่ยระดับขตตพ้้นท่่ฯ ต่ําว่าระดับชาติ 
(สพฐ.) ทุกกลุ่มสาระการขร่ยนรู้ 
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สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 

ตารางท่ี 8 แสดาขปร่ยบขท่ยบผลการทดสอบ วัดความสามารถพ้้นฐานตอาผู้ขร่ยนระดับชาติ (National Test : 
NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่่ 3   สพป.ขช่ยาราย ขตต 2 ปีการศึกษา 2559 - 2560 

 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา / ร้อยละของคะแนน 

ปี 2559 ปี 2560 ผลต่าง 

ด้านภาษา (Literacy) 47.92 49.30 1.38 

ด้านคํานวณ (Numeracy) 36.09 37.14 1.05 

ด้านขหตุผล (Reasoning Ability) 50.74 42.63 -8.11 

เฉล่ีย 44.92 43.33 -1.59 
 

 จากตาราง  ขปร่ยบขท่ยบผลการทดสอบ วัดความสามารถพ้้นฐานตอาผู้ขร่ยนระดับชาติ  (National 
Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่่ 3  ปีการศึกษา 2559 – 2560 โดยคะแนนด้านภาษาและด้านคํานวณ ปี
การศึกษา 2560 สูากว่าปีการศึกษา 2559  แต่คะแนนด้านขหตุผลและคะแนนขฉล่่ยรวมท้ัาสามด้าน ต่ํากว่า
ปีการศึกษา 2559  

 
แผนภูมิท่ี 5   ขปร่ยบขท่ยบผลการทดสอบ วัดความสามารถพ้้นฐานตอาผู้ขร่ยนระดับชาติ (National Test : NT)           

ชั้นประถมศึกษาปีท่่ 3   สพป.ขช่ยาราย ขตต 2 ปีการศึกษา 2559 – 2560 
 

 
 

จากแผนภูมิ ขปร่ยบขท่ยบผลการทดสอบวัดความสามารถพ้้นฐานตอาผู้ขร่ยนระดับชาติ (National 
Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่่ 3   สพป.ขช่ยาราย ขตต 2 ปีการศึกษา 2559 – 2560 โดยคะแนนด้าน
ภาษาและด้านคํานวณ ปีการศึกษา 2560 สูากว่าปีการศึกษา 2559  แต่คะแนนด้านขหตุผลและคะแนน
ขฉล่่ยรวมท้ัาสามด้าน ต่ํากว่าปีการศึกษา 2559 
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สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 

ตารางท่ี 9 ขปร่ยบขท่ยบผลการทดสอบวัดความสามารถพ้้นฐานตอาผู้ขร่ยนระดับชาติ (National Test : NT)           
ชั้นประถมศึกษาปีท่่ 3   สพป.ขช่ยาราย ขตต 2 กับคะแนนขฉล่่ยระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 

 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา / ร้อยละของคะแนน 

เฉล่ีย สพฐ. เฉล่ียเขตฯ ผลต่าง 
ด้านภาษา (Literacy) 51.94 49.30 -2.64 
ด้านคํานวณ (Numeracy) 38.38 37.14 -1.24 
ด้านขหตุผล (Reasoning Ability) 44.98 42.63 -2.35 

เฉล่ีย 45.10 43.33 -1.77 
 

จากตาราง ขปร่ยบขท่ยบผลการทดสอบวัดความสามารถพ้้นฐานตอาผู้ขร่ยนระดับชาติ (National 
Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่่ 3  สพป.ขช่ยาราย ขตต 2 กับคะแนนขฉล่่ยระดับชาติ (สพฐ.) ปีการศึกษา 
2560  โดยภาพรวม ปีการศึกษา 2560 สพป.ขช่ยาราย ขตต 2 ม่คะแนนขฉล่่ยทุกด้านต่ํากว่าระดับระดับชาต ิ

 
 
แผนภูมิท่ี 6 ขปร่ยบขท่ยบผลการทดสอบ วัดความสามารถพ้้นฐานตอาผู้ขร่ยนระดับชาติ (National Test : NT)            
ชั้นประถมศึกษาปีท่่ 3   สพป.ขช่ยาราย ขตต 2 กับคะแนนขฉล่่ย ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560  
 

 
 

จากแผนภูมิ ขปร่ยบขท่ยบผลการทดสอบวัดความสามารถพ้้นฐานตอาผู้ขร่ยนระดับชาติ (National Test : 
NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่่ 3   สพป.ขช่ยาราย ขตต 2 กับคะแนนขฉล่่ย ระดับชาติ ปีการศึกษา 2559  โดย
ภาพรวม ปีการศึกษา 2560 สพป.ขช่ยาราย ขตต 2 ม่คะแนนขฉล่่ยทุกด้านต่ํากว่าระดับระดับชาติ 
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สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 

ส่วนที่ 2 
 

ทิศทางการพัฒนา 
 

 สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 ม่กรอบการปฏิบัติตามนโยบายการ
พัฒนาการศึกษา ตอาสํานักาานคณะกรรมการการศึกษาตั้นพ้้นฐาน ประกอบด้วยร่าากรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาขศรษฐกิจและสัาคมแห่าชาติ ฉบับท่่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคาแห่าชาติ พ.ศ. 2558-2564 แผนการศึกษาแห่าชาติ พ.ศ.2560-
2579.นโยบายกระทรวาศึกษาธิการ จุดขน้นนโยบายตอารัฐมนตร่ว่าการกระทรวาศึกษาธิการ แผนพัฒนา
การศึกษาตอากระทรวาศึกษาธิการ ฉบับท่่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  

 

จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
การศึกษาตั้นพ้้นฐานตอาประขทศไทย ม่คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้้นฐานตอาความ

ขป็นไทย 
พันธกิจ 
1. ส่าขสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยขร่ยนทุกคนได้รับการศึกษาอย่าาทั่วถึา และม่คุณภาพ 
2. ส่าขสริมให้ผู้ขร่ยนม่คุณธรรม จริยธรรม ม่คุณลักษณะอันพึาประสาค์ ตามหลักสูตรและ

ค่านิยมหลักตอาคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่่ขน้นการม่ส่วนร่วม ขพ่้อขสริมสร้าาความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ

การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 

การปฏิรูปการศึกษา 

1. หลักสูตรและ 
กระบวนการเรยีนรู้ 

2. การผลิตและพัฒนาครู 

3. การทดสอบ การประเมิน 
การประกันคุณภาพ และ 

การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

4. ผลิต พัฒนาก าลังคนและ
งานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของการพัฒนาประเทศ 

5. ICT เพื่อการศึกษา 

6. การบริหารจัดการ 

สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 
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สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้ขร่ยนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาต้ันพ้้นฐานทุกคน ม่พัฒนาการขหมาะสม

ตามวัย และม่คุณภาพ 
2. ประชากรวัยขร่ยนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาตั้นพ้้นฐานอย่าาทั่วถึา ม่คุณภาพ และ

ขสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทาาการศึกษาม่สมรรถนะตราตามสายาาน และม่วัฒนธรรมการทําาานท่่

มุ่าขน้นผลสัมฤทธิ์ 
๔. สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาสํานักบริหาราานการศึกษาพิขศษ และสถานศึกษาม่

ประสิทธิภาพและขป็นกลไกตับขคล้่อนการศึกษาต้ันพ้้นฐานตามหลักปรัชญาตอาขศรษฐกิจพอขพ่ยาสู่คุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล 

๕. สํานักาานคณะกรรมการการศึกษาตั้นพ้้นฐาน ขน้นการทําาานแบบบูรณาการ ม่ขคร้อต่ายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบม่ ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบสู่สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษา และสถานศึกษา 

๖. พ้้นท่่พิขศษ ได้รับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่่
ขหมาะสมตามบริบทตอาพ้้นท่่ 

๗. หน่วยาานทุกระดับพัฒนาส้่อ ขทคโนโลย่ และระบบต้อมูลสารสนขทศขพ้่อการบริหารจัด 
การศึกษาอย่าาม่ประสิทธิภาพ 
 
โดยมียุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
 1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.1 น้อมนําแนวพระราชดําริ ส้บสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
หร้อ“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการขร่ยนรู้อย่าายั่าย้น 

1.2 ปลูกฝ๎าและขสริมสร้าาวิถ่ประชาธิปไตย ความสามัคค่ สมานฉันท์ สันติวิธ่ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครอาระบอบประชาธิปไตยอันม่พระมหากษัตริย์ทราขป็นประมุต 

1.3 ขสริมสร้าาความรู้ความขต้าใจท่่ถูกต้อาขก่่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการขร่ยนรู้ประวัติศาสตร์และความขป็นพลขม้อา 
 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

2.1 ส่าขสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ัาในและนอกห้อาขร่ยน ท่่ขอ้้อต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึาประสาค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักตอาคนไทย 12 ประการ 

2.2 ขสริมสร้าาความรู้ความขต้าใจ ขก่่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ขช่น อาชญากรรม และ
ความรุนแราในรูปแบบต่าาๆ สิ่าขสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซขบอร์ ฯลฯ 
 3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี 

3.1 ขตตพัฒนาพิขศษขฉพาะกิจจัาหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.2 ขตตระขบ่ยาขศรษฐกิจ 
3.๓ ขตตสามขหล่่ยมม่ันคา ม่ัาค่ัา ยั่าย้น 
3.๔ ขตตพ้้นท่่ชายแดน 
3.๕ ขตตขศรษฐกิจพิขศษ 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การ
วัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 

๑.1 ปรับปรุาหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลาาการศึกษาต้ันพ้้นฐาน และนํา
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้ขกิดประสิทธิภาพ และจัดการขร่ยนรู้ให้สอดคล้อากับหลักสูตร ตามความจําขป็นและ
ความต้อาการตอาผู้ขร่ยน ชุมชน ท้อาถิ่น และสัาคม 

๑.2 ส่าขสริมการขร่ยนการสอนให้ผู้ขร่ยนม่ความมั่นใจในการส้่อสารภาษาอัากฤษ ภาษา
ประขทศคู่ค้า และภาษาอาขซ่ยนอย่าาน้อย ๑ ภาษา 

๑.3 พัฒนาระบบการวัดและประขมินผลทุกระดับ ให้ม่คุณภาพและมาตรฐานนําไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้ขร่ยนขต็มตามศักยภาพ 
 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 

๒.๑ พัฒนาผู้ขร่ยนระดับก่อนประถมศึกษา ให้ม่พัฒนาการทาาด้านร่าากาย อารมณ์ จิตใจ
สัาคม และสติป๎ญญา ให้ม่ความพร้อมขต้าสู่การขร่ยนในระดับท่่สูาตึ้น 

๒.2 ส่าขสริมสนับสนุนให้ผู้ขร่ยนสามารถอ่านออกขต่ยนได้ตามช่วาวัย 
๒.3 ส่าขสริมสนับสนุนให้ผู้ขร่ยนม่นิสัยรักการอ่าน 
2.4 ส่าขสริมการจัดการขร่ยนรู้ท่่ให้ผู้ขร่ยนได้ขร่ยนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริา (Active 

Learning) ขน้นทักษะกระบวนการ ให้ขกิดทักษะการคิดวิขคราะห์ คิดแก้ป๎ญหา และคิดสร้าาสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการขร่ยนรู้ ท้ัาในและนอกห้อาขร่ยน 

๒.5 ส่าขสริมให้ผู้ขร่ยนม่ทักษะการขร่ยนรู้ในศตวรรษท่่ ๒๑ 
2.6 ปลูกฝ๎าทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับผู้ขร่ยนระดับก่อน

ประถมศึกษาตามโคราการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประขทศไทย 
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้ส้่อการขร่ยนการสอน ขทคโนโลย่ นวัตกรรม และสิ่า

อํานวยความสะดวกท่่หลากหลายรวมท้ัาการพัฒนาห้อาสมุดและแหล่าขร่ยนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการ
ขร่ยนรู้ได้ท้ัาในห้อาขร่ยน และนอกห้อาขร่ยน ขพ้่อให้ผู้ขร่ยนได้ขร่ยนรู้อย่าาขต็มศักยภาพ 

๒.8 ส่าขสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาช่พ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ ขช่น ทวิศึกษา (Dual 
Education) หลักสูตรระยะสั้น 

๒.9 ส่าขสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้ ขร่ยนท่่ม่ความต้อาการจําขป็นพิ ขศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ม่ความสามารถพิขศษ) ให้ขต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่่ขหมาะสม 

๒.๑0 ส่าขสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวขพ้่อการศึกษาต่อและการประกอบอาช่พ
อย่าาขต้มแต็าต่อขน้่อาและขป็นรูปธรรม 
 3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3.1 ยกระดับผลการประขมินระดับนานาชาติตามโคราการ PISA (Program me for 
International Student Assessment) 

3.2 ส่าขสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ขร่ยนสู่ความขป็นขลิศในด้านต่าาๆ 
3.3 ส่าขสริมการขร่ยนรู้ขชิาบูรณาการแบบสหวิทยาการ ขช่น สะขต็มศึกษา ( Science 

Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) ขพ้่อพัฒนากระบวนการ
คิด และการสร้าาสรรค์นวัตกรรมขพ้่อสร้าามูลค่าขพิ่ม สอดคล้อากับประขทศไทย 4.0 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

4.1 ส่าขสริมการทําวิจัยขพ้่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
4.2 ส่าขสริมการทําวิจัยขพ้่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการขร่ยนรู้ การวัดและประขมินผล โดย

ขน้นให้ม่การวิจัยในชั้นขร่ยน 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2561     19 

สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย ขช่น 

1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based 
on Mission and Functional Areas as Majors) 

1.2 ชุมชนแห่าการขร่ยนรู้ทาาวิชาช่พ (Professional Learning Community: PLC) 
1.3 การขร่ยนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริา (Active Learning)  
ฯลฯ 

  2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ดัาน่ ้

2.1 การกําหนดแผนอัตรากําลัา การสรรหา การบรรจุแต่าต้ัา การประขมินและการพัฒนา 
2.2 การสร้าาแราจูาใจให้ครูและบุคลากรทาาการศึกษาม่ตวัญและกําลัาใจในการทําาาน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

๑.๑ ส่าขสริมประชากรวัยขร่ยนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการขต้ารับบริการทาาการศึกษาอย่าา
ท่ัวถึาม่คุณภาพและขสมอภาค 

1.2 สร้าาความขต้มแต็าตอาระบบการดูแลช่วยขหล้อผู้ขร่ยน ระบบส่าขสริมความประพฤติ
ผู้ขร่ยน ระบบคุ้มครอาผู้ขร่ยน และการสร้าาภูมิคุ้มกันทาาสัาคม 
  2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

๒.1 ประสานหน่วยาานท่่ขก่่ยวต้อา ในการจัดการศึกษาท่่ขหมาะสม สําหรับขด็กด้อยโอกาสท่่
ไม่อยู่ในทะขบ่ยนราษฎร ขช่น ขด็กไร้สัญชาติ ขด็กพลัดถ่ิน ขด็กต่าาด้าว ขด็กไทยท่่ไม่ม่ขลตประจําตัวประชาชน 
ขป็นต้น 

๒.2 ส่าขสริมสนับสนุนการใช้ขทคโนโลย่ในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้้นท่่อย่าาท่ัวถึา 
ขช่นการพัฒนาคุณภาพศึกษาทาาไกลผ่านขทคโนโลย่สารสนขทศ (Distance learning information 
Technology: DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยขทคโนโลย่การศึกษาทาาไกลผ่านดาวขท่ยม 
(Distance Learning Television: DLTV) ฯลฯ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
1.1 ส่าขสริม สนับสนุนการสร้าาจิตสํานึกรักษ์สิ่าแวดล้อม ม่คุณธรรม จริยธรรม และน้อมนํา

แนวคิดตามหลักปรัชญาขศรษฐกิจพอขพ่ยาสู่การปฏิบัติในการดําขนินช่วิต 
1.2 ส่าขสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการขร่ยนรู้ แหล่าขร่ยนรู้ และ

ส้่อการขร่ยนรู้ต่าาๆ ท่่ขก่่ยวต้อากับการสร้าาขสริมคุณภาพช่วิตท่่ขป็นมิตรกับสิ่าแวดล้อม 
1.3 สร้าาขคร้อต่ายความร่วมม้อกับภาคส่วนต่าาๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่าแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

๑.1 พัฒนาระบบการวาาแผน การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประขมินผล ขพ้่อการบริหารจัดการท่่ม่ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๑.2 พัฒนาระบบาบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายขพ้่อการศึกษาตั้นพ้้นฐาน 
1.3 พัฒนาระบบขทคโนโลย่ดิจิทัลขพ้่อการจัดการศึกษาท่่ม่มาตรฐานขช้่อมโยาและขต้าถึาได ้
1.4 สร้าาความขต้มแต็า และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทตอาพ้้นท่่ ขช่น โราขร่ยน

ท่่ประสบป๎ญหาวิกฤตทาาการศึกษา ( ICU) โราขร่ยนประชารัฐ (ด่ใกล้บ้าน) โราขร่ยนคุณธรรม โราขร่ยน
ห้อาขร่ยนก่ฬา โราขร่ยนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

1.5 ส่าขสริมระบบประกันคุณภาพภายในตอาสถานศึกษาให้ขต้มแต็า 
1.6 ยกย่อาขชิดชูขก่ยรติสํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษา สํานักบริหาราานการศึกษาพิขศษ

สถานศึกษา และอาค์คณะบุคคล ท่่ม่ผลาานขชิาประจักษ์ 
  2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

2.๑ ส่าขสริมการบริหารจัดการขตตพ้้นท่่การศึกษาโดยใช้พ้้นท่่ ขป็นฐาน (Area-base 
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” ขป็นต้น 

2.๒ ขตตพ้้นท่่การศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสํานักาานศึกษาธิการ
จัาหวัดและสํานักาานศึกษาธิการภาค 

2.๓ สร้าาความขต้มแต็าในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบขคร้อต่าย ขช่น ขคร้อต่าย
ส่าขสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการขร่ยนรู้ สหวิทยาขตต กลุ่มโราขร่ยนฯลฯ 

2.4 ส่าขสริมและพัฒนาโราขร่ยนด้วยพลัาประชารัฐอย่าาต่อขน้่อา และยั่าย้น 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.๑ ส่าขสริม สนับสนุนผู้ปกครอา ชุมชน สัาคม และสาธารณชน ให้ม่ความรู้ ความขต้าใจ 
สร้าาความตระหนักในการจัดการศึกษาต้ันพ้้นฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้ขร่ยน 

3.2 ประสานสถาบันหร้อหน่วยาานทาาการศึกษาให้คัดขล้อกผู้ขร่ยนขต้าศึกษาต่อด้วยวิธ่การ
ท่่หลากหลาย 
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นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.1 น้อมนําแนวพระราชดําริ ส้บสานพระราช
ปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หร้อ 
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการขร่ยนรู้
อย่าายั่าย้น 

1. ร้อยละ 100 ตอาสถานศึกษาม่การบูรณาการ 
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการ
ขร่ยนรู้อย่าายั่าย้น 

1.2 ปลูกฝ๎าและขสริมสร้าาวิถ่ประชาธิปไตย ความ
สามัคค่ สมานฉันท์ สันติวิธ่  ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น  และยึดมั่น ในการปกครอาระบอบ
ประชาธิปไตยอันม่พระมหากษัตริย์ทราขป็นประมุต 

2. ร้อยละ 100 ตอาสถานศึกษา ปลูกฝ๎าและ
ขส ริ มส ร้ า า วิ ถ่ ป ระช าธิ ป ไตย  คว ามสามั ค ค่ 
สมานฉันท์ สันติวิธ่ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และ
ยึดมั่นในการปกครอาระบอบประชาธิปไตยอันม่
พระมหากษัตริย์ทราขป็นประมุต 

1.3 ขสริมสร้าาความรู้ความขต้าใจท่่ถูกต้อาขก่่ยวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการขร่ยนรู้ประวัติศาสตร์และความขป็น
พลขม้อา 

3. ร้อยละ 100 ตอาผู้ขร่ยนม่ความรู้ความขต้าใจท่่
ถูกต้อาขก่่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการขร่ยนรู้ประวัติศาสตร์
และความขป็นพลขม้อา 

 

 

 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.1 ส่าขสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ัาในและนอก
ห้อาขร่ยน ท่่ขอ้้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึาประสาค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักตอาคนไทย 12 ประการ 

4. ร้อยละ 100 ตอาผู้ขร่ยน ม่คุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึาประสาค์ตามหลกัสูตร และค่านิยม
หลักตอาคนไทย 12 ประการ 

2.2 ขสริมสร้าาความรู้ความขต้าใจขก่่ยวกับภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่ ขช่น อาชญากรรม และความ
รุนแราในรูปแบบต่าา ๆ สิ่าขสพติด ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซขบอร์ 

5. ร้อยละ 100 ตอาผู้ขร่ยนท่่ม่ความรู้ความขต้าใจ
ขก่่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

 

 

 3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี 
แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโราขร่ยนในขตตพ้้นท่่
พิขศษให้ขหมาะสมตามบริบทตอาพ้้นท่่ ขช่น ขตต
พัฒนาพิขศษขฉพาะกิจจัาหวัดชายแดนภาคใต้ ขตต
ระขบ่ยาขศรษฐกิจขตตสามขหล่่ยมมั่นคา มั่าค่ัา ยั่าย้น 
ขตตพ้้นท่่ชายแดนขตตขศรษฐกิจพิขศษ 

6. ร้อยละ 80 ตอาสถานศึกษาในขตตพ้้นท่่พิขศษแต่
ละประขภทม่การพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
ตอาพ้้นท่่ 
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นโยบายที่  2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ                  
ในการแข่งขัน 
 1. เสริมสรา้งความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรยีนอย่างมคุีณภาพด้วยการพัฒนาหลักสูตร การวัด
และประเมินผล ที่เหมาะสม 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.1 ปรับปรุาหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลาาการศึกษาต้ันพ้้นฐานและนําหลักสูตรไปสู่
การปฏิบัติให้ขกิดประสิทธิภาพและจัดการขร่ยนรู้ให้
สอดคล้อากับหลักสูตรตามความจําขป็นและความ
ต้อาการตอาผู้ขร่ยน ชุมชน ท้อาถิ่น และสัาคม 

1. ร้อยละ 100 ตอาสถานศึกษานําหลักสูตรระดับ
ปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลาาการศึกษาต้ันพ้้นฐาน
ไปสู่การปฏิบัติใหข้กิดประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 ตอาสถานศึกษาจัดการขร่ยนรู้
สอดคล้อา กับหลักสูตรตามความจํ า ขป็นและ      
ความต้อาการตอาผู้ขร่ยน ชุมชน ท้อาถิ่น และสัาคม 

1.2 ส่าขสริมการขร่ยนการสอนให้ผู้ขร่ยนม่ความ
มั่นใจในการส้่อสารภาษาอัากฤษ ภาษาประขทศคู่ค้า     
และภาษาอาขซ่ยนอย่าาน้อย 1 ภาษา 

3. ร้อยละ 80 ตอาผู้ขร่ยนผ่านขกณฑ์การประขมิน
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอัากฤษ 
4. ร้อยละ 80 ตอาสถานศึกษาจัดการขร่ยนการสอน
ภาษาอาขซ่ยนอย่าาน้อย 1 ภาษา 

1.3 พัฒนาระบบการวัดและประขมินผลทุกระดับ 
ให้ม่ คุณภาพและมาตรฐานนําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้ขร่ยนขต็มตามศักยภาพ 

5.ร้อยละ 100 ตอาสถานศึกษาม่ระบบการวัดและ
ประขมินผลท่่ม่คุณภาพและมาตรฐาน 
 

 
 
 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรยีนรู ้

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2.1 พัฒนาผู้ขร่ยนระดับก่อนประถมศึกษาให้ม่
พัฒนาการทาาด้านร่าากาย อารมณ์จิตใจ สัาคม 
และสติป๎ญญา ให้ม่ความพร้อมขต้าสู่การขร่ยนใน
ระดับท่่สูาตึ้น 

6. ร้อยละ 100 ตอาผู้ขร่ยนระดับก่อนประถมศึกษา   
ม่พัฒนาการทาาด้านร่าาการ อารมณ์จิตใจ สัาคม 
สติป๎ญญา และพร้อมขต้าสู่การขร่ยนในระดับท่่สูาตึ้น 
 

2.2 ส่าขสริมสนับสนุนให้ผู้ขร่ยนสามารถอ่านออก
ขต่ยนได้ตามช่วาวัย 

7. ร้อยละ 100 ตอาผู้ขร่ยนม่ทักษะการอ่าน การ
ขต่ยน ผ่านขกณฑ์ตามช่วาวัย ชั้นประถมศึกษาปีท่่ 1 
อ่านออก ขต่ยนได้ ชั้นประถมศึกษาปีท่่ 2 – 6 อ่าน
คล่อา ขต่ยนคล่อา  

2.3 ส่าขสริมสนับสนุนให้ผู้ขร่ยนม่นิสัยรักการอ่าน 8. ร้อยละ 100 ตอาสถานศึกษาจัดกิจกรรม
ส่าขสริมรักการอ่าน 
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แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.4 ส่าขสริมการจัดการขร่ยนรู้ท่่ให้ผู้ขร่ยนได้ขร่ยนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริา (Active Learning) ขน้น
ทักษะกระบวนการให้ขกิดทักษะการคิดวิขคราะห์ คิด
แก้ป๎ญหา และคิดสร้าาสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการ
ขร่ยนรู้ ท้ัาในและนอกห้อาขร่ยน 

9. ผู้ขร่ยนชั้นประถมศึกษาปีท่่ 3 ม่ผลการทดสอบ
คะแนนความสามารถพ้้นฐานระดับชาติ (NT) ด้าน
ภาษา ด้านคํานวณ และด้านขหตุผล ตั้าแต่ร้อยละ
50 ต้ึนไป ม่จํานวนขพิ่มต้ึนจากปีการศึกษาท่่ผ่านมา 
10. ผู้ขร่ยนชั้นประถมศึกษาปีท่่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่่ 6 ม่คะแนน O-NET 
ตั้าแต่ร้อยละ 50 ต้ึนไป ในแต่ละกลุ่มสาระม่จํานวน
ขพิ่มต้ึนจากปีการศึกษาท่่ผ่านมา 
11. ร้อยละ 70 ตอาผู้ขร่ยนม่ทักษะการคิดวิขคราะห์ 
คิดแก้ป๎ญหา และคิดสร้าาสรรค์จากการขร่ยนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริา (Active Learning) 

2.5 ส่าขสริมให้ผู้ขร่ยนม่ทักษะการขร่ยนรู้ในศตวรรษ  
ท่่ 21 

12. ร้อยละ 100 ตอาผู้ขร่ยนม่สมรรถนะสําคัญ 
ตามหลักสูตรแกนกลาาการศึกษา ต้ันพ้้นฐาน
สอดคล้อากับทักษะการขร่ยนรู้ในศตวรรษท่่ 21 

2.6 ปลูกฝ๎าทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

13. ร้อยละ 100 ตอาสถานศึกษาปลูกฝ๎าทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับ
ผู้ขร่ยน 

2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้ส้่อการขร่ยน
การสอน ขทคโนโลย่ นวัตกรรม และสิ่าอํานวยความ
สะดวกท่่หลากหลาย รวมท้ัาการพัฒนาห้อาสมุด
และแหล่าขร่ยนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการ
ขร่ยนรู้ได้ท้ัาในห้อาขร่ยนและนอกห้อาขร่ยนขพ้่อให้
ผู้ขร่ยนได้ขร่ยนรู้อย่าาขต็มศักยภาพ 

14. ร้อยละ 100 ตอาสถานศึกษาผลิต จัดหาและ
ใช้ส้่อการขร่ยนการสอน ขทคโนโลย่ นวัตกรรม
ห้อาสมุดและแหล่าขร่ยนรู้ 

2.8 ส่าขสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาช่พ ควบคู่ไป
กับวิชาสามัญ ขช่น ทวิศึกษา (Dual Education) 
หลักสูตรระยะสั้น 

15. ร้อยละ 100 ตอาสถานศึกษาม่หลักสูตรทักษะ
อาช่พอย่าาน้อย 1 หลักสูตร 

2.9 ส่าขสริมสนับสนุนพัฒนาผู้ ขร่ยนท่่ม่ความ
ต้อาการจําขป็นพิขศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ม่
ความสามารถพิขศษ) ให้ ขต็มตามศักยภาพด้วย
รูปแบบท่่ขหมาะสม 

16. ร้อยละ 100 ตอาผู้ ขร่ยนท่่ม่ความต้อาการ
จํา ขป็นพิ ขศษ (ผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ ม่
ความสามารถพิขศษ) ให้ ขต็มตามศักยภาพด้วย
รูปแบบท่่ขหมาะสม 

2.10 ส่าขสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนว
ขพ้่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาช่พอย่าา
ขต้มแต็าต่อขน้่อาและขป็นรูปธรรม 

17. ร้อยละ 100 ตอาสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะ
แนวขพ้่อการศึกษาต่อและการประกอบอาช่พ 
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 3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3.1 ยกระดับผลการประขมินระดับนานาชาติตาม
โคราการ PISA (Program me for International 
Student Assessment) 

18. คะแนนขฉล่่ยผลการประขมินระดับนานาชาติ
ตามโคราการ PISA (Program me for International 
Student Assessment) สูาตึ้น 

3.2 ส่าขสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ขร่ยนสู่ความขป็น
ขลิศในด้านต่าา ๆ 

19. ร้อยละ 100 ตอาสถานศึกษาส่าขสริมการ
พัฒนาศักยภาพผู้ขร่ยนสู่ความขป็นขลิศในด้านต่าา ๆ 

3.3 ส่าขสริมการขร่ยนรู้ ขชิ าบูรณาการแบบสห
วิทยาการ ขช่น สะขต็มศึกษา (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education : 
STEM Education) ขพ้่อพัฒนากระบวนการคิด ขพ้่อ
สร้าามูลค่าขพิ่ม สอดคล้อากับประขทศไทย 4.0 

20. ร้อยละ 100 ตอาสถานศึกษาท่่จัดการขร่ยนรู้
ตามแนวทาาสะขต็มศึกษา (STEM Education) ม่
นวัตกรรมขพ้่อสร้าามูลค่าขพิ่ม สอดคล้อากับประขทศ
ไทย 4.0 
 

 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจยัไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4.1 ส่าขสริมการทําวิจัยขพ้่อพัฒนาการบริหาร     
จัดการศึกษา 

21. ร้อยละ 80 ตอาหน่วยาานทุกระดับม่ผลาาน 
วิจัยและนําผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

4.2 ส่ า ขสริมการทําวิจัย ขพ้่ อพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการขร่ยนรู้การวัดและประขมินผล โดยขน้น 
ให้ม่การวิจัยในชั้นขร่ยน 

22. ร้อยละ 100 ตอาครูและบุคลากรทาาการ
ศึกษา ม่วิจัยในชั้นขร่ยนและนําผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการขร่ยนรู้  การวัดและ
ประขมินผล 

 

นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนบัสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ี

หลากหลาย 
แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทาาการศึกษาให้สามารถ
จัดการขร่ยนรู้อย่าาม่คุณภาพท้ัาระบบขช้่อมโยากับ
การขล้่อนวิทยฐานะในรูปแบบท่่หลากหลาย ขช่น 
TEPE Online (Teachers and Educational 
Personnel’s Enhancement Based on Mission 
and Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่า
การขร่ยนรู้ทาาวิชาช่พ (Professional Learning 
Community : PLC) การขร่ยนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริา (Active Learning) 

1. ร้อยละ 80 ตอาครูและบุคลากรทาาการศึกษา  
ขต้ารับการพัฒนาผ่านส้่อขทคโนโลย่สารสนขทศ    
และการส้่อสารท่่ทันสมัย 
2. ร้อยละ 80 ตอาครูและบุคลากรทาาการศึกษา
ได้รับการพัฒนาการจัดการขร่ยนรู้อย่าาม่คุณภาพ   
ในรูปแบบท่่หลากหลาย 
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2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2.1 พัฒนาระบบการบริหาราานบุคคลให้ม่
ประสิทธิภาพ โดยขช้่อมโยากับหน่วยาานท่่ขก่่ยวต้อา  
ในการกําหนดแผนอัตรากําลัา การสรรหา การบรรจุ
แต่าตั้ า การประขมินและการพัฒนา การสร้าา
แราจูาใจให้ครูและบุคลากรทาาการศึกษาม่ตวัญและ
กําลัาใจ ในการทําาาน 

3. ร้อยละ 100 ตอาสํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษา    
ม่แผนอัตรากําลัาในการสรรหาและบรรจุแต่าตั้ า   
ตราตามความต้อาการตอาสถานศึกษา 
4. ร้อยละ 100 ตอาสํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษา    
ม่ระบบการประขมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย 
5. ร้อยละ 100 ตอาครูและบุคลากรทาาการศึกษา   
ม่ความสุตในการปฏิบัติาาน 

 

 

นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.1ส่าขสริมประชากรวัยขร่ยนทุกคนให้ได้รับโอกาส 
ในการขต้ารับบริการทาาการศึกษาอย่าาท่ัวถึาม่
คุณภาพและขสมอภาค 

1.ร้อยละ 100 ตอาประชากรวัยขร่ยนภาคบัาคับ
ได้รับโอกาสในการขต้ารับบริการทาาการศึกษาอย่าา
ท่ัวถึา ม่คุณภาพและขสมอภาค 
2.ร้อยละ 90 ตอาประชากรวัยขร่ยนได้รับการศึกษา
ต้ันพ้้นฐาน ได้รับโอกาสในการขต้ารับบริการทาา
การศึกษาอย่าาท่ัวถึา ม่คุณภาพและขสมอภาค 

1.2 สร้าาความขต้มแต็าตอาระบบการดูแลช่วยขหล้อ
ผู้ขร่ยน ระบบส่าขสริมความประพฤติผู้ขร่ยน ระบบ
คุ้มครอาผู้ขร่ยน และการสร้าาภูมิคุ้มกัน   ทาาสัาคม 

3. ร้อยละ 100 ตอาผู้ขร่ยนได้รับการพัฒนาขต็มตาม 
ศักยภาพในระบบการดุแลช่วยขหล้อผู้ขร่ยน 
4. ร้อยละ 100 ตอาผู้ขร่ยนได้รับการพัฒนาขต็มตาม 
ศักยภาพในระบบส่าขสริมความประพฤติผู้ขร่ยน 
5. ร้อยละ 100 ตอาผู้ขร่ยนได้รับการพัฒนาขต็มตาม 
ศักยภาพในระบบคุ้มครอาผู้ขร่ยน 
6. ร้อยละ 100 ตอาผู้ขร่ยนได้รับการพัฒนาขต็มตาม 
ศักยภาพในการสร้าาภูมิคุ้มกันทาาสัาคม 
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2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2.1 ประสานหน่วยาานท่่ข ก่่ยวต้อาในการจัด
การศึกษาท่่ขหมาะสมสําหรับขด็กด้อยโอกาสท่่ไม่อยู่
ในทะขบ่ยนราษฎร์ ขช่น ขด็กไร้สัญชาติ ขด็กพลัดถ่ิน 
ขด็กต่าาด้าว ขด็กไทยท่่ไม่ม่ขลตประจําตัวประชาชน 
ขป็นต้น 

7. ร้อยละ 100 ตอาผู้ ขร่ยนได้รับการศึกษาท่่
ขหมาะสมขต็มตามศักยภาพ 
 
 

2.2 ส่าขสริมสนับสนุนการใช้ขทคโนโลย่ในการจัด
การศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้้นท่่อย่าาท่ัวถึา ขช่น
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทาาไกลผ่านขทคโนโลย่
สารสนขทศ หร้อ การพัฒนาคุณภาพด้วยขทคโนโลย่
สารสนขทศทาาไกลผ่านดาวขท่ยม 

8. ร้อยละ 100 ตอาผู้ ขร่ยนได้ใช้ขทคโนโลย่ทาา
การศึกษาอย่าาท่ัวถึา 

 
 
 
 
 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.1 ส่าขสริมสนับสนุนการสร้าาจิตสํานึกรักษ์
สิ่าแวดล้อม ม่คุณธรรม จริยธรรม และน้อมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาตอาขศรษฐกิจพอขพ่ยาสู่การ
ปฏิบัติในการดําขนินช่วิต 

ร้อยละ 100 ตอาหน่วยาานทุกระดับจัดกิจกรรม
ส่าขสริม สนับสนุนการสร้าาจิตสํานึกรักษ์สิ่าแวดล้อม 
ม่คุณธรรม จริยธรรม และน้อมนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาตอาขศรษฐกิจพอขพ่ยา 

1.2 ส่าขสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพฒันาหลักสูตร
กระบวนการขร่ยนรู้ แหล่าขร่ยนรู้ และส้่อการขร่ยนรู้
ต่าา ๆ ท่่ขก่่ยวต้อากับการขสริมสร้าาคุณภาพช่วิตท่่
ขป็นมิตรกับสิ่าแวดล้อม 

2. ร้อยละ 100 ตอาหน่วยาานทุกระดับม่หลักสูตร
กระบวนการขร่ยนรู้การสร้าาขสริมคุณภาพช่วิตท่่ขป็น
มิตรกับสิ่าแวดล้อม 

1.3 สร้าาขคร้อต่ายความร่วมม้อกับภาคส่วนต่าา ๆ  
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่าแวดล้อม 

3. ร้อยละ 100 ตอาหน่วยาานทุกระดับม่ขคร้อต่าย
ความร่วมม้อกับภาคส่วนต่าา ๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่าแวดล้อม อย่าาน้อย 1 
ขคร้อต่ายตึ้นไป 
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นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการจดัการศึกษา 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.1 พัฒนาระบบการวาาแผน การนําแผนไปสู่      
การปฏิบัติ  การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประขมินผล ขพ้่อการบริหารจัดการท่่ม่ประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละ 100 ตอาหน่วยาานทุกระดับใช้จ่าย
าบประมาณขพ้่อการบริหารจัดการท่่ม่ประสิทธิภาพ  
ม่การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประขมินผล    
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1.2 พัฒนาระบบาบประมาณและการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายขพ้่อการศึกษาตั้นพ้้นฐาน 

2. ร้อยละ 100 ตอาหน่วยาานทุกระดับจัดทํา
แผนการใช้จ่ายาบประมาณสอดคล้อาแนวทาา     
การดําขนินาานโคราการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ตั้าแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา    
ต้ันพ้้นฐาน 

1.3 พัฒนาระบบขทคโนโลย่ดิจิ ทัลขพ้่อการจัด
การศึกษา ท่่ม่มาตรฐานขช้่อมโยาและขต้าถึาได้ 
 

3. ร้อยละ 100 ตอาหน่วยาานทุกระดับได้รับ      
การพัฒนาระบบขทคโนโลย่ดิจิ ทัล ขพ้่อการจัด
การศึกษา 

1.4 สร้าาความขต้มแต็าและยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษา ตามบริบทตอาขตตพ้้นท่่ ขช่น โราขร่ยน   
ท่่ประสบป๎ญหาวิกฤตทาาการศึกษา  โราขร่ยน
ห้อาขร่ยนก่ฬา โราขร่ยนมาตรฐานสากล 

4. ร้อยละ 80 ตอาสถานศึกษาในขตตพ้้นท่่พิขศษ    
แต่ละประขภทม่การพัฒนาการจัดการศึกษา       
ตามบริบทตอาพ้้นท่่ 
 

1.5 ส่าขสริมระบบประกันคุณภาพภายในตอา
สถานศึกษาให้ขต้มแต็า 

5. ร้อยละ 80 ตอาสถานศึกษาม่ระบบประกัน
คุณภาพภายในท่่ม่ประสิทธิผล 
 

1.6 ยกย่อ า ขชิดชู ข ก่ยรติสํ านักาานขตตพ้้ น ท่่
การศึกษา สํ านักบริหาราานการศึกษาพิ ขศษ 
สถาน ศึกษาและอา ค์คณะบุ คคล ท่่ม่ ผล า าน         
ขชิาประจักษ์ 

6. ร้อยละ 100 ตอาหน่วยาานทุกระดับม่การ    
ยกย่อาขชิดชูขก่ยรติหน่วยาาน อาค์คณะบุคคลและ
บุคลากร  ท่่ม่ผลาานขชิาประจักษ์ 
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2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนรว่ม 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2.1 ส่าขสริมการบริหารจัดการขตตพ้้นท่่การศึกษา   
โดยใช้พ้้นท่่ขป็นฐาน (Area – base Management)  
รู ป แ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ ก ร ะ จ า ย อํ า น า จ 
“CLUSTERs” ขป็นต้น 

1. ร้อยละ 100 ตอาขตตพ้้นท่่การศึกษาม่การบริหาร 
จัดการแบบม่ส่วนร่วมอย่าาขต้มแต็า 

2.2 ขตตพ้้นท่่การศึกษาจัดทําแผนแบบบูรณาการ   
จัดการศึกษาร่วมกับสํานักาานศึกษาธิการจัาหวัด   
และสํานักาานศึกษาธิการภาค 

2. ร้อยละ 100 ตอาขตตพ้้นท่่การศึกษาม่แผน   
บูรณาการจัดการศึกษา 

2.3 สร้าาความขต้มแต็าในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา รูปแบบขคร้อต่าย ขช่น ขคร้อต่ายส่าขสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่ม
สาระการขร่ยนรู้ สหวิทยาขตต กลุ่มโราขร่ยน 

3. ร้อยละ 100 ตอาหน่วยาานทุกระดับม่ขคร้อต่าย
สร้าาความขต้มแต็าในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
อย่าาน้อย 1 ขคร้อต่ายตึ้นไป 
 

2.4 ส่าขสริมและพัฒนาโราขร่ยนด้วยพลัาประชารัฐ
อย่าาต่อขน้่อาและยั่าย้น 

4. ร้อยละ 100 ตอาขตตพ้้นท่่การศึกษาม่การสร้าา
ความขต้มแต็าในการบริหารจัดการแบบม่ส่วนร่วม 
ด้วยพลัาประชารัฐ 

 
3. ส่งเสริมการมีส่วนรว่มพฒันาคุณภาพผู้เรยีน 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3.1 ส่าขสริมสนับสนุนผู้ปกครอา ชุมชน สัาคม      
และสาธารณชน ให้ม่ความรู้ ความขต้าใจ สร้าาความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาต้ันพ้้นฐาน การกํากับ 
ดูแล ตลอดจนการม่ส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้ขร่ยน 

ร้อยละ 100 ตอาหน่วยาานทุกระดับส่าขสริม
สนับสนุนผู้ปกครอา ชุมชน สัาคม และสาธารณชน 
ให้ม่ความรู้ ความขต้าใจ สร้าาความตระหนักในการ
จัดการศึกษาต้ันพ้้นฐาน การกํากับ ดูแล ตลอดจน
การม่ส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้ขร่ยน 

3.2 ประสานสถาบันหร้อหน่วยาานทาาการศึกษา   
ให้ คั ด ข ล้ อกผู้ ข ร่ ยน ข ต้ า ศึกษ าต่ อ ด้ ว ยวิ ธ่ ก า ร              
ท่่หลากหลาย 

2. ร้อยละ 100 ตอาหน่วยาานทุกระดับม่การ
ประสานต้อมูลกับสถาบันหร้อหน่วยาานทาา
การศึกษาในการคัดขล้อกผู้ขร่ยนขต้าศึกษาต่อด้วย
วิธ่การท่่หลากหลาย 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562 

 วิสัยทัศน ์
 อาค์กรท่่ม่ระบบบริหารจัดการท่่ม่คุณภาพ ภายใต้การม่ส่วนร่วมตอาทุกภาคส่วน ขพ้่อสร้าา
คุณภาพผู้ขร่ยนสู่มาตรฐานสากลบนพ้้นฐานตอาความขป็นไทย 

 ค านิยามวิสัยทัศน์ 
 1. ระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ หมายถึา การบริหารจัดการตามกรอบโคราสร้าาตอาอาค์กร 
ม่การกํากับ ติดตาม และประขมินผล โดยม่การประยุกต์ใช้ขทคโนโลย่และนวัตกรรม 
 2. ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  หมายถึา การขปิดโอกาสให้ผู้ขก่่ยวต้อาท่่มาจากทุก
ภาคส่วนตอาสัาคม ขต้ามาม่ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบต่าาๆ ท่่ขหมาะสม 
 3. มาตรฐานระดับสากลหมายถึาผู้ขร่ยนม่ศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา ม่ศักยภาพด้าน
ภาษา และการคิดคํานวณ 

 พันธกิจ 
 1. ส่าขสริมประชากรวัยขร่ยนทุกคนให้ได้รับการศึกษาภาคบัาคับอย่าาทั่วถึาและม่คุณภาพ 
 2. ส่าขสริมให้ผู้ขร่ยนม่คุณธรรม จริยธรรม ม่คุณลักษณะอันพึาประสาค์ตามหลักสูตรและปลูกฝ๎า
ค่านิยมหลัก 12 ประการม่ทักษะช่วิตบนพ้้นฐานตอาความขป็นไทย 
 3. ส่าขสริมให้ผู้ขร่ยนม่ความรู้ความสามารถ ทักษะ ม่คุณภาพตามหลักสูตรการศึกษา และ
มาตรฐานสากล 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทาาการศึกษาให้ม่สมรรถนะในการปฏิบัติาาน 
 5. ส่าขสริม พัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและขน้นการบริหารจัดการแบบม่ส่วนร่วม 

 เป้าประสงค์หลัก 
 1. ผู้ขร่ยนม่สมรรถนะ ม่สุตภาพ (กาย-จิต) ด่ ม่ความรู้คู่คุณธรรมตามหลักสูตรการศึกษา และ
มาตรฐานสากล 
 2. ประชากรวัยขร่ยนทุกคนได้รับโอกาสการศึกษาภาคบัาคับอย่าาทั่วถึาและขสมอภาค 
 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาาการศึกษา ม่ความรู้ความสามารถ ม่ทักษะและปฏิบัติาานได้
ตามมาตรฐานวิชาช่พ 
 4. สํานักาานขตตพ้ ้นท่่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการแบบม่ส่วนร่วมตามหลัก      
ธรรมาภิบาล  

 กลยุทธ ์
 1. พัฒนาคุณภาพผู้ขร่ยนให้ม่ความรอบรู้ ม่ทักษะ สมรรถนะ ตามจุดมุ่าหมายตอาหลักสูตรและ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. ขสริมสร้าาให้ผู้ขร่ยนม่คุณธรรม จริยธรรม ม่คุณลักษณะอันพึาประสาค์ตามหลักสูตร ม่ค่านิยม
หลัก 12 ประการ และม่ทักษะช่วิตบนพ้้นฐานตอาความขป็นไทย 
 3. ตยายโอกาสทาาการศึกษาให้ท่ัวถึา และขสมอภาค 
 4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาาการศึกษาท้ัาระบบตามมาตรฐานวิชาช่พ 
 5. ส่าขสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาโราขร่ยนตนาดขล็กให้ม่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 6. ส่าขสริม สนับสนุน ขช้่อมโยาขคร้อต่ายให้ม่ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล 
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ส่วนที่ 3 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

สํานักาานขตตพ้้นท่ ่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 ได้ศึกษาวิขคราะห์     บริบทท่่
ขก่่ยวต้อา ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาขศรษฐกิจและสัาคม
แห่าชาติ ฉบับท่่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคาแห่าชาติ พ.ศ. 2558-
2564  แผนการศึกษาแห่าชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายกระทรวาศึกษาธิการ จุดขน้นนโยบายตอา
รัฐมนตร่ว่าการกระทรวาศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษากระทรวาศึกษาธิการ ฉบับท่่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ผลการดําขนินาาน อํานาจหน้าท่่ และผลวิขคราะห์สภาพแวดล้อมตอาสํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษา
ประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 มากําหนดสาระสําคัญตอาแนวทาาตับขคล้่อนจุดขน้น สํานักาานขตตพ้้นท่่
การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 ปีการศึกษา 2561 ดัาน่้  
 

วิสัยทัศน์  
  

 ผู้ขร่ยนตอาสํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2  “มีคุณภาพด้านวิชาการ 
การสื่อสารก้าวหน้า เปี่ยมคุณค่าด้วยคุณธรรม” 

 
กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “CR2ACTS Model” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2   
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 A = Achievement : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาาการขร่ยน 
 C = Communication : การส้่อสาร (ขน้นภาษาอัากฤษ) 
 T = Thai Literacy : การอ่านออก ขต่ยนได้ 
 S = Spirit : คุณธรรม 

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ท่่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาาการขร่ยน  
 กลยุทธ์ท่่ 2 ส่าขสริม และพัฒนา ทักษะภาษาอัากฤษขพ่้อการส้่อสาร  
 กลยุทธ์ท่่ 3 ส่าขสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่่พึาประสาค์ 

พันธกิจ 
 1. ส่าขสริมและสนับสนุนให้ผู้ขร่ยนทุกคนได้รับการศึกษาอย่าาทั่วถึาและม่คุณภาพตามมาตรฐาน  
สากล  
 2. ส่าขสริมให้ผู้ขร่ยนม่คุณธรรม จริยธรรม ม่คุณลักษณะอันพึาประสาค์ตามหลักสูตร การศึกษา
ตั้นพ้้นฐาน 
  3. ส่าขสริมการพัฒนาผู้ขร่ยนแบบม่ส่วนร่วม  
 

เป้าประสงค์  
 1. ผู้ขร่ยนระดับการศึกษาตั้นพ้้นฐานทุกคน ม่ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานหลักสูตร  
 2. ผู้ขร่ยนทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านวิชาการ การส้่อสารภาษาอัากฤษ และคุณธรรม 
จริยธรรม  
 3. สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาท่่ขหมาะสมตามบริบทตอาพ้้นท่่ 

ปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นผลลัพท์ของการจัดการศึกษา 
 - ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ ม่การประสาน ส่าขสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ติดตาม 
และประขมินผลอย่าาต่อขน้่อาจริาจัาและขป็นระบบ 
 - โรงเรียนคุณภาพ  ม่บรรยากาศและสิ่าแวดล้อมขอ้้ออํานวยต่อการขร่ยนรู้ ม่ความพร้อมด้าน
ทรัพยากร วัสดุขทคโนโลย่ าบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาได้อย่าาด่  
 - ห้องเรียนคุณภาพ  ม่การจัดการขร่ยนรู้ท่่ขน้นผู้ขร่ยนขป็นสําคัญ บรรยากาศขอ้้อต่อการขร่ยนรู้ 
สร้าาตวัญ และกําลัาใจให้ผู้ขร่ยนประสบผลสําขร็จ 
 - ผู้เรียนคุณภาพ  ขป็นคนด่ ม่ป๎ญญาและทักษะช่วิต ได้รับการวิขคราะห์ผู้ขร่ยนรายบุคคล 

ระบบการบริหารจัดการศึกษาสู่เป้าหมายผลส าเร็จ 
 P : Plan หมายถึง การวางแผนงานด าเนินการ จากวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ครอบคลุมทั้งด้านการปรับปรุงแก้ไข การพัฒนาสิ่งใหม่ๆ หรือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วยให้สามารถคาดการณ์
สิ่งที่เกิดข้ึนในอนาคต และช่วยลด ความสูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน 
     D : DO หมายถึง การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนที่เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง  มี
โครงสร้างรองรับการด าเนินการ มีวิธีการด าเนินการและผลของการด าเนินการ 
            C : Check หมายถึง การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานประเมินผลและ
น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ ตรวจสอบวัตถุประสงค์ รวบรวมข้อมูล กระบวนการท างาน คุณภาพของผลงาน 
            A :  Action หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขข้อปัญหาข้อบกพร่องการด าเนินงานตามผลการตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย น าไปใช้ในการท างานครั้งต่อไปและเพ่ือการพัฒนายิ่งขึ้นไป 
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แนวด าเนินการระดับเขตพ้ืนท่ี 
 1. รับทราบผลการทดสอบ  
 2. วิขคราะห์ผลการทดสอบ ปีการศึกษาท่่ผ่านมา โดยใช้โปรแกรม TAP 
 3. จัดทําบันทึกต้อตกลา (MOU) กับโราขร่ยน 
 4. จัดทําแผนาาน/โคราการตามแนวทาาการพัฒนาคุณภาพระดับขตตพ้้นท่่ฯ 
 5. ประชุมช่้แจา/สร้าาความตระหนักให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาาการศึกษาในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทาาการขร่ยน 
 6. นิขทศ กํากับติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาาการขร่ยนอย่าาต่อขน้่อา 
 7. สรุปรายาานผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาา การขร่ยน ยกย่อาช้่นชม มอบขก่ยรติบัตรให้โราขร่ยนท่่
ดําขนินการบรรลุตามขปูาหมาย /โรงเรียนปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
 
แนวด าเนินการระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
 ๑. รับทราบผลการทดสอบ  
 2. วิขคราะห์ผลการทดสอบ ปีการศึกษาท่่ผ่านมา โดยใช้โปรแกรม TAP 
 3. ติดตามการดําขนินการจัดทําบันทึกต้อตกลา (MOU) ตอาโราขร่ยนภายในศูนย์ขคร้อต่ายฯ 
 4. จัดทําแผนาาน/โคราการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาาการขร่ยนระดับศูนย์ขคร้อต่ายฯ 
 5. ช่้แจา/สร้าาความตระหนักให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาาการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทาาการขร่ยน 
 6. นิขทศ กํากับติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาาการขร่ยนในศูนย์ขคร้อต่ายฯ อย่าาต่อขน้่อา 
 7. สรุปรายาานผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาา การขร่ยน ยกย่อาช้่นชม มอบขก่ยรติบัตรให้โราขร่ยนท่่
ดําขนินการบรรลุตามขปูาหมาย/โราขร่ยนปลอดการอ่านไม่ออกขต่ยนไม่ได ้
 
แนวด าเนินการระดับโรงเรียน 
 1. รับทราบผลการทดสอบ  
 2. วิขคราะห์ผลการทดสอบ ปีการศึกษาท่่ผ่านมา โดยใช้โปรแกรม TAP 
 3. จัดทําบันทึกต้อตกลา (MOU) ระหว่าาผู้บริหารขตตพ้้นท่่กับผู้บริหารโราขร่ยน และผู้บริหารโราขร่ยน
กับครูผู้สอน 
 4. จัดทําแผนาาน/โคราการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาาการขร่ยน 
 5. ผู้บริหารโราขร่ยนสร้าาความตระหนักให้ครูทุกคนขห็นความสําคัญจําขป็นในการดําขนินาานตาม 
MOU อย่าาจริาจัา 
 6. ผู้บริหารนิขทศ กํากับติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาาการขร่ยน อย่าาต่อขน้่อา 
 7. สรุปรายาานผลการดําขนินาาน ยกย่อาช้่นชม ครูท่่ดําขนินการบรรลุตามขปูาหมาย/ห้อาขร่ยนปลอด
การอ่านไม่ออกขต่ยนไม่ได้ 
 
  



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2561     33 

สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 

S = Spirit : คุณธรรม 

เป้าหมายและนโยบายการพฒันาดา้นคุณธรรม  
เป้าหมาย การพัฒนาด้านคุณธรรม 4 ด้าน ดัาน่้   

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึา หมายถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ
ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยศรัทธายึดมั่นในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. ช่ือสัตย์ สุจริต หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 
 3. มีวินัย หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง  กฎเกณฑ์  และระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคม 
 4. พอเพียง หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล 
รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื ่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้ท่ีอยู่อย่าง
พอเพียง คือ ผู้ท่ีด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล  รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความ
รับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่า ของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงและพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง 
 ขพ้่อให้การตับขคล้่อนและการปฏิบัติอย่าาขป็นรูปธรรม สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษา
ขช่ยาราย ขตต  2 ได้กําหนดแนวทาาดําขนินการพัฒนาด้านคุณธรรม ดัาน่ ้
 
1. แนวทางด าเนนิการจัดกจิกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมความรักชาติ ศาสน ์กษัตริย ์
 1.1 ขปิดขพลาปลูกฝ๎าความรักชาติ ขพลาพระราชนิพนธ์ ฯลฯ ก่อนขต้าแถวตอนขช้าทุกวัน หร้อขส่ยา
ตามสายช่วาพักขท่่ยา 
 1.2 กิจกรรมหน้าขสาธา  ร่วมร้อาขพลาชาติด้วยความภาคภูมิใจ รู้ความหมายและการร้อาขพลาชาติ
อย่าาถูกต้อา 
 1.3 จัดกิจกรรมวันสําคัญตอาชาติ  การขต้าร่วมกิจกรรมท่่สร้าาความสามัคค่ในโราขร่ยน ชุมชน 
สัาคม 
 1.4 การขต้าค่ายคุณธรรม 
 1.5 ขคารพขทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ขต้าร่วม กิจกรรมวันสําคัญขก่่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ขช่น วันขฉลิมพระชนมพรรษา วันจักร่ วันปิยมหาราช ขป็นต้น  
 1.6 จัดกิจกรรมการขร่ยนรู้รายวิชาหน้าท่่พลขม้อา ประวัติศาสตร์ ตามจุดขน้นท่่ สพฐ. กําหนด 
 1.7 การจัดกิจกรรมการขร่ยนรู้ผ่านโคราาานท่่จะก่อให้ขกิด ความรักชาติ ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 
2. แนวทางด าเนนิการจัดกจิกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมความช่ือสัตย ์สุจริต 
 2.1 การกล่าวคําปฏิญาณตนหน้าขสาธา  
 2.2 การจัดกิจกรรมลูกขส้อ ขนตรนาร่ ตามหลักสูตร 
 2.3 จัดกิจกรรมส่าขสริมการนําหลักธรรมมาบูรณาการกับช่วิตประจําวัน ขน้นความซ้่อสัตย์ อดทน 
ความขส่ยสละ ผ่านพฤติกรรมทาากาย วาจา ใจ ต่อตนขอา ขช่น การให้ต้อมูลท่่ขป็นจริา  ปราศจากความลําขอ่ยา  
 2.4 การปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา ม่ความละอายและขกรากลัวต่อบาป  การประพฤติตราตามความ
ขป็นจริาทาากาย วาจา ใจ  ต่อผู้อ้่น ขช่น การไม่ถ้อขอาตอาคนอ้่นขป็นตอาตน การปฏิบัติต่อผู้อ้่น ด้วยความ
ซ้่อตราไม่หาผลประโยชน์ 
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 2.4 กิจกรรมจิตอาสา 
 2.5 จัดกิจกรรมการขร่ยนรู้ผ่านส้่อต่าาๆ ขช่น ขพลา นิทานคุณธรรม สถานการณ์ ส้่ อว่ด่ทัศน์     
ขป็นต้น 
 2.6 การจัดกิจกรรมการขร่ยนรู้ผ่านโคราาานท่่จะก่อให้ขกิด ความซ้่อสัตย์ สุจริตการยกย่อาขชิดชู
ขก่ยรติบุคคลท่่ทําความด่ 

 
3. แนวทางด าเนนิการจัดกจิกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมความมีวนิัย 
 3.1 จัดกิจกรรมการขร่ยนรู้ท่่ส่าขสริมให้ผู้ขร่ยนฝึกปฏิบัติ ดัาน่ ้
 3.1.1 การตราต่อขวลาในการปฏิบัติกิจกรรม 
 3.1.2 การขต้าแถวตามลําดับ 
 3.1.3 การแสดากิริยามารยาทท่่ขหมาะสมต่อบุคคลและสถานท่่ 
 3.1.4 การปฏิบัติตามกฎระขบ่ยบ กติกา ต้อตกลาร่วมกัน  ตอาครอบครัว ห้อาขร่ยน โราขร่ยน 
สัาคม ขช่น ท้ิาตยะ ในถัา การแต่ากายท่่ถูกต้อาตามระขบ่ยบ 
 3.1.5 การแสดาความขคารพบุคคลในระดับต่าาๆ อย่าาถูกวิธ่ 
 3.2 กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย น้อาไหว้พ่่ พ่่รับไหว้น้อา 
 3.3 จัดกิจกรรมลูกขส้อ ขนตรนาร่อย่าาต่อขน้่อาขพ้่อบ่มขพาะระขบ่ยบวินัย 
 3.4 การจัดกิจกรรมการขร่ยนรู้ผ่านโคราาานท่่จะก่อให้ขกิด ความม่ระขบ่ยบวินัย 
 
4. แนวทางด าเนนิการจัดกจิกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมความพอเพียง 
 4.1 จัดให้ม่มุม ปูายนิขทศ แหล่าขร่ยนรู้ขก่่ยวกับหลักปรัชญาตอาขศรษฐกิจพอขพ่ยา 
 4.2 โราขร่ยนม่การน้อมนําหลัก 3 ห่วา 2 ขา้่อนไตสู่การปฏิบัติ ท้ัา 5 ด้านค้อ ด้านบริหารจัดการ 
ด้านการจัดกระบวนการขร่ยนรู้ 8 กลุ่มสาระการขร่ยนรู้ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้ขร่ยน ด้านการพัฒนาบุคลากร 
และด้านผลท่่ขกิดกับโราขร่ยนและผู้ขร่ยน 
 4.3 ฝึกใหผู้้ขร่ยนถอดบทขร่ยนโดยนําหลัก 3 ห่วา 2 ขา้่อนไตจากการได้ร่วมกิจกรรมการขร่ยนรู้ 
 4.4 การปฏิบัติตนท่่ขหมาะสมกับบทบาทหน้าท่่  ม่ความพอประมาณ ม่ความรู้ ขช่น การใช้
ทรัพย์สินตอาใช้อย่าาประหยัดและคุ้มค่า การใช้ขวลาท่่ขหมาะสม 
 4.5 จัดกิจกรรมรักการออม 
 4.6 จัดกิจกรรมขสริมรายได้ระหว่าาขร่ยน 
 4.7 จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลัาาานและสิ่าแวดล้อม 
 4.8 การจัดกิจกรรมการขร่ยนรู้ผ่านโคราาานท่่จะก่อให้ขกิดความพอขพ่ยา 
 

C = Communication:  การสื่อสาร 

เป้าหมาย  
 1. ระดับปฐมวัย สามารถส้่อสารด้วยภาษาอัากฤษได้อย่าาน้อย 20 ประโยค/คําสั่า 
 2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่่ 1-3 สามารถส้่อสารด้วยภาษาอัากฤษได้อย่าาน้อย 50 ประโยค/
คําสั่า 
 3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่่ 4-6 สามารถส้่อสารด้วยภาษาอัากฤษได้อย่าาน้อย 80 ประโยค/
คําสั่า 
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 4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่่ 1-3 สามารถส้่อสารด้วยภาษาอัากฤษได้อย่าาน้อย 110 ประโยค/
คําสั่า 
 ขกณฑ์การตัดสินร้อยละ 65 ตอาผู้ขร่ยนชั้นปฐมวัย - ชั้นมัธยมศึกษาปีท่่ 3 ม่ทักษะการฟ๎า – การ
พูด ภาษาอัากฤษขพ้่อการส้่อสาร 
 
แนวด าเนินการส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 1. จัดสภาพแวดล้อมท่่ขอ้้อต่อการขร่ยนรู้ภาษา ขช่น English Literacy Day, English Zone, 
English Corner, ปูายสัญลักษณ์  และปูายนิขทศต่าาๆ ให้ขอ้้อต่อการขร่ยนภาษา  
 2. ครูผู้สอนใช้ภาษาอัากฤษท่่จําขปน็ในห้อาขร่ยนใช้ Classroom  Expression ให้มากท่่สุด 
 3. การสอนภาษา ควรสอนทักษะสัมพันธ์ สอนทักษะการพูดคู่กับการฟ๎า 
 4. สอนประโยคและบทสนทนาท่่ขหมาะสมกับระดับชั้น 
 5. ชมขชยผู้ขร่ยนให้กําลัาใจขป็นแรากระตุ้น ให้ผู้ขร่ยนขกิดความม่ันใจ 
 6. การฝึกพูด ขริ่มจากา่ายไปหายากและให้โอกาสผู้ขร่ยนทุกคนได้ฝึก 
 7. การจัดกิจกรรมฝึกม่รูปแบบหลากหลาย มุ่าขน้นให้ผู้ขร่ยนม่ความสนุกสนาน ขกิดขจตคติท่่ด่   ต่อ
การขร่ยนภาษา ขน้นการใช้กิจกรรมท่่ให้ผู้ขร่ยนได้ฟ๎าและพูด ขปิดโอกาสให้ผู้ขร่ยนได้ใช้ภาษาในช่วิต ประจําวัน
ให้มากท่่สุด ขช่น Role–play, Interview, Introduce, Game, Song, Storytelling, Project, ect. 
 8. ใช้แนวทาาการจัดการขร่ยนการสอนภาษาอัากฤษในแต่ละระดับท่่สพท.จัดสรรให้ ใช้ในจัดการ
ขร่ยนการสอนให้ขหมาะสมกับบริบทตอาแต่ละโราขร่ยน 
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ส่วนที่ 4 
 

แผนงาน/โครงการการพัฒนา 
 

 การดําขนินาานประจําปีาบประมาณ 2561  สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย 
ขตต 2  ได้กําหนดแผนาาน/โคราการกลุ่มต่าาๆ ดัาน่้ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 

ท่ี แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
1 จัดทําแผนปฏิบัติการ สพป.ขช่ยาราย ขตต 2 ประจําปี 2561 40,000 
2 บริหารจัดการโราขร่ยนตนาดขล็ก 50,000 
3 บริหารจัดการและขพิ่มประสิทธิภาพาานาบประมาณ ปีาบประมาณ 2561 110,000 
4 การติดตาม ประขมินผลและรายาานการปฏิบัติาานประจําปีาบประมาณ 2561 50,000 
5 พัฒนาระบบต้อมูลสารสนขทศทาาการศึกษาขพ้่อการบริหาร 60,000 
6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาาการศึกษาด้านการวาาแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา

และแผนปฏิบัติการประจําปี 
140,000 

7 พัฒนาประสิทธิภาพาานนโยบายและแผน ประจําปีาบประมาณ 2561 28,000 
8 โคราการพัฒนาระบบบัญช่การศึกษาตั้นพ้้นฐาน ปีาบประมาณ 2561 32,000 
9 บํารุารักษาอุปกรณ์ระบบขคร้อต่ายอินขตอร์ขน็ตและขคร้่อาคอมพิวขตอร์ แม่ต่าย 265,000 

รวม 775,000 
 
กลุ่มอ านวยการ 

ท่ี แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
1 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสัากัดและการประชุมบุคลากรในสํานักาานขตต

พ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 ประจําปี    พ.ศ.2561 
288,000 

2 รับรอาบุคลากรผู้มาศึกษาดูาาน และผู้มาขย่่ยมขย้อน สพป. ขช่ยาราย     ขตต 2 10,000 
3 ร่วมกิจกรรมพิธ่วันสําคัญประจําปี พ.ศ. 2561 6,000 
4 การประชุมสัมมนาและการจัดาานประขพณ่มุทิตาจิตกตัญํูครู บุคลากรทาาการ

ศึกษาและลูกจ้าา ประจําปี 2561 
96,000 

5 ปรับปรุาภูมิทัศน์ รักษ์สิ่าแวดล้อม 500,000 
6 ประชาสัมพันธ์ 20,000 
7 การพัฒนามาตรฐานสํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 15,000 
8 ขสริมสร้าาความรู้ความขต้าใจขก่่ยวกับระบบควบคุมภายในแก่บุคลากรในสัากัด 16,000 
9 พัฒนาประสิทธิภาพาานอํานวยการ ประจําปีาบประมาณ 2561 24,000 

รวม 975,000 

สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ท่ี แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
1 การสรรหาและบรรจุแต่าต้ัาต้าราชการครูและบุคลากรทาาการศึกษา 90,000 
2 ส่าขสริมยกย่อาขชิดชูขก่ยรติต้าราชการครูและบุคลากรทาาการศึกษา 60,000 
3 การประขมินศักยภาพต้าราชการครูและบุคลากรทาาการศึกษาสายผู้บริหาร

สถานศึกษา 
150,000 

4 การวาาแผนและบริหารอัตรากําลัาต้าราชการครูและบุคลากรทาาการศึกษา 60,000 
5 การดําขนินการพัฒนาต้าราชการครูและบุคลากรทาาการศึกษาขพ้่อให้ม่หร้อขล้่อน

วิทยฐานะ 
50,000 

6 การดําขนินการตอพระราชทานขคร้่อาราชอิสริยาภรณ์ และขหร่ยญจักรพรรดิมาลา 50,000 
7 การขสริมสร้าาและพัฒนาศักยภาพาานด้านวินัย ปูอาปราม และแก้ไตป๎ญหาการ

ทุจริต ตอาต้าราชการครูและบุคลากรทาาการศึกษา 
60,000 

8 การพัฒนา ขสริมสร้าาสมรรถนะ ศักยภาพและศึกษาดูาานตอาต้าราชการครูและ
บุคลากรทาาการศึกษา  ลูกจ้าาประจํา 

230,000 

9 การพิจารณากลั่นกรอา จัดทําต้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายต้าราชการครูและ
บุคลากรทาาการศึกษา 

50,000 

10 พัฒนาประสิทธิภาพาานบริหาราานบุคคล ประจําปีาบประมาณ 2561 44,000 
รวม 844,000 

 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ท่ี แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
1 สถานศึกษาส่ตาว ปลอดยาขสพติดและอบายมุต (ปูอากันและแก้ไตป๎ญหายาขสพติด

ในสถานศึกษา) 
446,000 

2 พัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยขหล้อผู้ขร่ยนและการแนะแนวในสถานศึกษา ประจําปี 
2561 

46,000 

3 พัฒนากิจกรรมลูกขส้อ ยุวกาชาด 460,000 
4 พัฒนาศักยภาพสภาผู้ขร่ยน 44,000 
5 ส่าขสริมคุณภาพการจัดการศึกษา การตยายโอกาสทาาการศึกษา ลดอัตราการออก

กลาาคัน 
18,000 

6 พัฒนาประสิทธิภาพาานส่าขสริมการจัดการศึกษา ประจําปีาบประมาณ 2561 24,000 
รวม 1,038,000 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

ท่ี แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
1 การประขมินผลสัมฤทธิ์ทาาการขร่ยนด้วยต้อสอบมาตรฐานกลาา  ปีการศึกษา 

2560 
350,000 

2 การตับขคล้่อนหลักปรัชญาตอาขศรษฐกิจพอขพ่ยาสู่สถานศึกษา ในสัากัดสํานักาาน
ขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย  ขตต 2 

100,000 

3 การพัฒนาระบบการนิขทศโราขร่ยนขพ้่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาาการขร่ยนและ
คุณภาพการศึกษา 

100,000 

4 การสร้าาความขต้มแต็าในการยกระดับคุณภาพการศึกษาตอากลุ่มขคร้อต่าย
โราขร่ยนแบบม่ส่วนร่วมโดยคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประขมินผลและ
นิขทศการศึกษาตอาขตตพ้้นท่่การศึกษา 

84,000 

5 โคราการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาาการขร่ยนโดยใช้ผลการวิขคราะห์โปรแกรม (TAP) 
การตับขคล้่อนการจัดการขร่ยนการสอน 

50,000 

6 การแต่าตันาานศิลปหัตถกรรมผู้ขร่ยนระดับขตตพ้้นท่่ ครั้าท่่ 67 1,000,000 
7 ขสริมสร้าาคุณธรรม "ปูอากันการทุจริต" 50,000 
8 พัฒนาประสิทธิภาพาานนิขทศติดตามประขมินผล ประจําปีาบประมาณ 2561 44,000 
9 พัฒนาและขสริมสร้าาความขต้มแต็าศูนย์ขคร้อต่ายฯ ประจําปีาบประมาณ 2561 280,000 

รวม 2,058,000 
 
บริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

ท่ี แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
1 ขสริมสร้าาศักยภาพผู้ปฏิบัติาานด้านการขาินและการบัญช่ฯ (e-GP) ระยะท่่ 4 186,000 
2 พัฒนาประสิทธิภาพาานการขาินและสินทรัพย์ ประจําปีาบประมาณ 2561 32,000 

รวม 218,000 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
ท่ี แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
1 ตรวจสอบภายในสํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาและสถานศึกษาในสัากัด 93,000 
2 พัฒนาประสิทธิภาพาานตรวจสอบภายใน ประจําปีาบประมาณ 2561 4,000 

รวม 97,000 
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ส่วนที่ 5 

 
แผนความร่วมมือในการพัฒนางานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 
 การพัฒนาาานคุณภาพการศึกษา สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 
ร่วมกับอาค์กรทุกภาคส่วน ขพ้่อพัฒนาผู้ขร่ยนให้ม่คุณภาพตามมาตรฐาน โดยม่ศูนย์ขคร้อต่ายพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาโราขร่ยน และผู้ม่ส่วนขก่่ยวต้อาทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณภาพผู้ขร่ยน 
 

แผนภูมิที่ 1  กลุ่มขคร้อต่ายโราขร่ยนขพ้่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตอาโราขร่ยนสัากัดสํานักาานขตตพ้้นท่่
การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 

อ าเภอพาน 

พานอุดร 

ปุาหุ่า-พานสันติ 

พานบูรพา 

พานทักษิณ 

อ าเภอแม่สรวย 

แม่สรวย-ปุาแดด 

ท่าก๊อ-ขจด่ย์หลา 

ห้วยไคร้ 

วาว่ 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 

สันสล่ศร่ขว่ยา 

ขว่ยากาหลา 
วนาขทว ่

แม่ตะจาน- 
ขจด่ย์ใหม่ 

อ าเภอแม่ลาว 

อําขภอแม่ลาว 

อ าเภอป่าแดด 

อําขภอปาแดด 

ทีป่รึกษาผู้อ านวยการ 
เขตพื้นที่การศึกษา 

 

สมาคมผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษา

อ าเภอ 

สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 
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องค์ภายนอกท่ีให้ความรว่มมือในการพัฒนางานศึกษา 
ท่ี รายช่ือองค์กรภายนอกสนับสนุน งบประมาณ วัสด ุอุปกรณ์ 
1 กอาทุน ดร.สละ-สุดา ทศานนท์ 
2 ทุนการศึกษามูลนิธิตั้าขช็กกิม 
3 ทุนการศึกษาสิรินธรฯ  
4 มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวา 
5 โราแรมอินคํา-พาคลับ ร่วมกับ ชมรมจักรยานจัาหวัดขช่ยาราย 
6 กอาทุน ดร.สละ-สุดา ทศานนท์ 
7 ทุนการศึกษาสิรินธรฯ มหาวทิยาลัยแม่ฟูาหลวา 
8 อาค์การแพลน อินขตอร์ขนชั่นแนล 
9 ห้าาหุ้นสว่นศร่พรกิจวัฒนา จํากัด 

10 บริษัทกิจสุภา 2016 จํากัด 
11 มูลนิธิพระยาภิรมยภ์ักด่ 
12 มูลนิธิศุภนิมิต  
13 บริษัทซัทโก้ จํากัด 
14 อาค์การบริหารขทศบาลตําบลขวย่ากาหลา 
15 อาค์การบริหารขทศบาลตําบลแม่ตะจาน 
16 อาค์การบริหารขทศบาล ตําบลดามะดะ 
17 อาค์การบริหารขทศบาลตําบลแม่สรวย 
18 อาค์การบริหารขทศบาล ตําบลปุาแดด 
19 อาค์การบริหารส่วนตําบลขจดย่์หลวา 
20 อาค์การบริหารส่วนตําบลขว่ยา 
21 อาค์การบริหารส่วนตําบลขว่ยาห้าว 
22 อาค์การบริหารส่วนตําบลแม่ขจด่ย์ 
23 อาค์การบริหารส่วนตําบลแม่ขจด่ย์ใหม่ 
24 อาค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
25 อาค์การบริหารส่วนตําบลจอมหมอกแก้ว 
26 อาค์การบริหารส่วนตําบลดอยาาม 
27 อาค์การบริหารส่วนตําบลทานตะวัน 
28 อาค์การบริหารส่วนตําบลธารทอา 
29 อาค์การบริหารส่วนตําบลบวัสล ่
30 อาค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโปุา 
31 อาค์การบริหารส่วนตําบลปุาหุ่า 
32 อาค์การบริหารส่วนตําบลม่วาคํา 
33 อาค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาา 
34 อาค์การบริหารส่วนตําบลสันสล ่
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สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 

 

ปัจจัยส าคัญตามบริบทของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย ขตต 2 ได้จัดทําต้อมูลสารสนขทศขพ้่อใช้ในการ
บริหารและพัฒนาาานตามบริบท ตอาสํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษา และใช้แผนขป็นขคร้่อาม้อในการบริหาร
จัดการ ม่การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและขทคโนโลย่ในการบริหารจัดการ  ม่การติดต่อส้่อสารภายในภายนอก
สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาอย่าาม่ประสิทธิภาพ หลายช่อาทาารวมท้ัาม่การนําผลการดําขนินาานมาพัฒนาการ
บริหารจัดการอย่าาต่อขน้่อา ใช้กระบวนการพัฒนาคน พัฒนาาาน นําอาค์กรสู่อาค์การแห่าการขร่ยนรู้ 
(Learning Organization)   ใช้กระบวนการพัฒนาท่่ทําให้บุคลากรขกิดการขร่ยนรู้ ใช้ความสามารถในการคิด
ขชิาระบบ สามารถรับรู้และปรับขปล่่ยนกรอบความคิด  ม่การบริหารอาค์กรท่่มุ่าสร้าาบรรยากาศในการสร้าา
จิตสํานึกให้บุคลากร ขกิดการพัฒนาตนขอาและอาค์กร ม่การขร่ยนรู้ร่วมกันขป็นท่ม โดยนําผลการวิจัยขพ้่อ
พัฒนาไปกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจสู่ขปูาหมาย ม่การส่าขสริมการบริหารจัดการอย่าาม่ส่วนร่วมท่่ม่ผลต่อ
ความขต้มแต็า ในการบริหารและการจัดการศึกษาตามกรอบภารกิจการกระจายอํานาจท้ัา ๔ ด้าน ได้แก่ ด้าน
วิชาการ ด้านาบประมาณ ด้านการบริหาราานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป โดยม่กลุ่มขคร้อต่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จํานวน 14 กลุ่มขคร้อต่ายและคณะกรรมการศูนย์ขคร้อต่าย ขป็นผู้ตับขคล้่อนาานนโยบาย 
จุดขน้นตอาสํานักาานคณะกรรมการการศึกษาต้ันพ้้นฐาน สํานักาานขตตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษาขช่ยาราย 
ขตต 2 อ่กท้ัาม่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประขมินผลและนิขทศการศึกษาให้การสนับสนุน ให้ม่คุณภาพ
และประสิทธิภาพส่าผลต่อคุณภาพผู้ขร่ยนอย่าาอย่าาสูาสุด 
  



 

ปฏิทินการด าเนินงาน ของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับทราบ
นโยบาย/ 
แนวปฏิบัต ิ

 

แต่งตั้งคณะ
กรรมการฯ
ด าเนินการ

พัฒนา ส่งเสริม  
วัดและ

ประเมินผล 
 

ประชุมชี้แจง 
สร้างความ
ตระหนัก
ผู้เก่ียวข้อง 
ทุกฝ่าย 

ด าเนินการ
พัฒนาตาม
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา  

ท่ีเขตพื้นท่ีฯ 
ก าหนด 

ทดสอบ 
ประเมิน

ความก้าวหน้า
แต่ละด้าน  
3 ด้าน 

รายงานผล 
การพัฒนา
คุณภาพ

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

รับการติดตาม 
ทดสอบ 
ประเมิน  

จากเขตพื้นทีฯ่ 

ด าเนินการ
พัฒนาตาม
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

ท่ีเขตพื้นท่ีฯ 
ก าหนด 

รับการประเมิน 
จากหน่วยงาน

ประเมินท่ี
เกี่ยวข้องฯ  
(สพฐ. สทศ. 

เขตพื้นท่ีฯ ฯลฯ) 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 
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 ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ 
ท่ี  654 /  ๒๕60 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการยกรา่งแผนพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2561   
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 

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

ด้วยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
ยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในระหว่างวันท่ี 
25-27  ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมแอทเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อยกระดับ 
คุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและด้านคุณธรรมนักเรียน 

 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ดังนี้ 

 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบดว้ย 
 1. ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2 ประธานกรรมการ 

 2. นางณัฏฐกันย์  ใจกันทา  รองผูอ้ํานวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 รองประธานกรรมการ 

 3. รองผูอ้ํานวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 ทุกคน กรรมการ 
 4. ผู้อํานวยการกลุ่มในสพป.เชียงราย เขต 2 ทุกกลุ่ม กรรมการ 

 5. นางพรมเมอืง  เทวตา  ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2  กรรมการและเลขานุการ 

 6. นายสุวิทย์  บั้งเงิน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

 มีหน้าท่ี เสนอแนะทิศทาง นโยบาย กุลยุทธ์ จุดเน้นและอํานวยความสะดวก แก้ไชปัญหาอันอาจเกิดข้ึนในการ
ยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 
2. คณะกรรรมการยกร่างยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบดว้ย 
 1. นางสาวพรทิพา  พุทธวงค์   ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวรัษฎา  อภวิงค์งาม ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการ 
 

 มีหน้าท่ี กําหนดแนวทาง ข้ันตอน กระบวนการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่การปฏิบัติและตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
 
3. คณะกรรรมการยกร่างยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ประกอบด้วย 
 1. นางณภัทร  จันทรา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวรัษฎา  อภวิงค์งาม ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการ 
 

 มีหน้าท่ี กําหนดแนวทาง ข้ันตอน กระบวนการยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษ  สู่การปฏิบัติและตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
 



 

4. คณะกรรรมการยกร่างยกระดับการพัฒนาคุณธรรมนักเรยีน  ประกอบด้วย 
 1. นายสุชาติ  ราชคมน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานกรรมการ 

 2. นายบัณฑิต  ไชยวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการ 

 3. นางวรลักษณ์  จันทรเ์นตร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าท่ี กําหนดแนวทาง ข้ันตอน กระบวนการยกระดับการพัฒนาคุณธรรมนักเรียน  สู่การปฏิบัติและตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

 จึงขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นด้วยความเรียบร้อย
บรรลุวัตถุประสงค์ไว้ทุกประการ 

 ท้ังนี้ตั้งแต่วันที่  20 ธันวาคม 2560  

   สั่ง ณ วันท่ี  20  ธันวาคม 2560   

 

 
 (นางณัฏฐกันย์  ใจกันทา) 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ 
ท่ี  658  /  ๒๕60 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานกล่ันกรอง (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ 

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

 ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ได้จัดทํา(ร่าง)แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สพป.เชียงราย เขต 2 เพื่อขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 2 ให้มีคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่าระดับเขตพื้นที่
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 เพื่อให้แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.เชียงราย เขต 2 บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกล่ันกรองแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สพป.เชียงราย เขต 2 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประธานกรรมการ 
2. นางณัฏฐกันย์  ใจกันทา  รองผู้อํานวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 รองประธานกรรมการ 
3. รองผู้อํานวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 ทุกคน กรรมการ 
4. ผู้อํานวยการกลุ่มในสพป.เชียงราย เขต 2 ทุกกลุ่ม กรรมการ 
5. นางพรมเมือง  เทวตา ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2  กรรมการและเลขานุการ 
6. นายสุวิทย์  บั้งเงิน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นายสุชาติ  ราชคมน์  ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวพรทิพา  พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวธิดาจันทร์  ทะปาละ  ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ เสนอแนะแนวทาง นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นและอํานวยความสะดวก แก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นในการยก

ร่างแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.เชียงราย เขต 2 

2. คณะกรรมการกลั่นกรอง (ร่าง) แผนพัฒนาฯด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ประกอบด้วย 
1. นายทิวา  สุริยะ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าแงะ ประธานกรรมการ 
2. นายเฐนก  เป็งขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) รองประธานกรรมการ 
3. นายสมัย  อิ่มอก ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านฝ่ังตื้น กรรมการ 
4. นายชัย สันกว๊าน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งแดง กรรมการ 
5. นางปรานอม จรเกตุ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าจั่น กรรมการ 
6. นางสาวสุพิน  ปณะการ  ครูโรงเรียนบ้านโป่ง กรรมการ 
7. นางภูมิใจ  ลําพงษ์เหนือ ครูโรงเรียนบ้านป่าบง กรรมการ 
8. นางสาวพรทิพา  พุทธวงค ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2  กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวรัษฎา  อภิวงค์งาม ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี พิจารณา แนวทาง ขั้นตอน กระบวนการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่การปฏิบัติและเป้าหมาย
ความสําเร็จ 



 

3. คณะกรรมการกลั่นกรอง (ร่าง) แผนพัฒนาฯคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ประกอบด้วย 
1. นายชูชาติ ซาวคําเขตต์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสันจําปา ประธานกรรมการ 
2. นายมนตรี  นวลจีน ผู้อํานวยการโรงเรียนสันกลางราษฎร์พัฒนา  รองประธานกรรมการ 
3. นายบุญยืน  ธูปแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก  กรรมการ 
4. นายสัญญา  ทะกัน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่ง กรรมการ 
5. นางอัญชลี  ไก่งาม รองผู้อํานวยการโรงเรียนป่าแดงวิทยา กรรมการ 
6. นายสะอาด  คํารินทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง กรรมการ 
7. นายเทิดศักดิ์  แสงม่วง ครูโรงเรียนป่าง้ิววิทยา กรรมการ 
8. นางวัลภา  แปงศิริ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดํา กรรมการ 
9. นายสุชาติ  ราชคมน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต           กรรมการและเลขานุการ   

10. นายบัณฑิต  ไชยวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางวรลักษณ์  จันทร์เนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี พิ จารณา แนวทาง ขั้นตอน กระบวนการ  พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนสู่การปฏิบัติและ
เป้าหมายความสําเร็จ 

 
4. คณะกรรมการกลั่นกรอง (ร่าง) แผนพัฒนาฯการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ประกอบด้วย 

1 นายวิโรจน์  มหาวรรณ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ประธานกรรมการ 
2 นายจํานง  สมควร ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย รองประธานกรรมการ 
3 นางเกล็ดทอง  ภู่ไพศาล ครูโรงเรียนบ้านฮ่างต่ํา กรรมการ 
4 นางพัชรี  ซาวคําเขตต์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสันจําปา กรรมการ 
5 นายเคน  มหาชนะวงค์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไช กรรมการ 
6 นางประทินทิพย์  สลีสองสม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดํา กรรมการ 
7 นางสาวธิดาจันทร์  ทะปาละ  ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการและเลขานุการ 
8 นางณภัทร จันทรา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ พิจารณา แนวทาง ขั้นตอน กระบวนการ  การยกระดับความสามารถด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ ของ
ผู้เรียนสู่การปฏิบัติและเป้าหมายความสําเร็จ 

 ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  อันส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ทกุประการ 

  ทั้งน้ี  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ส่ัง  ณ  วันที่  25  เดือน ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕60                
                                         

 
 (นาจรัญ  แจ้งมณ)ี 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 
 
 
  



 

 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ 
ท่ี  5 / ๒๕61 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ 

…………………………. 

ด้วยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ได้จัดทํา(ร่าง)แผนพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสพป.เชียงราย เขต 2 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 2 ให้มีคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงกว่า
ระดับเขตพื้นที่พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

เพื่อให้แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.เชียงราย เขต 2 บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ท่ีตั้งไว้ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกลั่นกรอง
แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.เชียงราย เขต 2 ดังนี้ 

 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบดว้ย 

1. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประธานกรรมการ 
2. นางณัฏฐกันย์  ใจกันทา  รองผู้อํานวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 รองประธานกรรมการ 
3. รองผู้อํานวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 ทุกคน กรรมการ 
4. ผู้อํานวยการกลุ่มในสพป.เชียงราย เขต 2 ทุกกลุ่ม กรรมการ 
5. นางพรมเมือง  เทวตา ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2  กรรมการและเลขานุการ 
6. นายสุวิทย์  บั้งเงิน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นายสุชาติ  ราชคมน์  ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวพรทิพา  พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวธิดาจันทร์  ทะปาละ  ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่เสนอแนะแนวทาง นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นและอํานวยความสะดวก แก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นในการยก

ร่างแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.เชียงราย เขต 2 

2. คณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมของแผนฯ 
1. นายจรัญ  แจ้งมณี ผู้อํานวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานกรรมการ 
2. นางณัฏฐกันย์  ใจกันทา  รองผู้อํานวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 รองประธานกรรมการ 
3. นายสมัย  อิ่มอก ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านฝ่ังตื้น กรรมการ 
4. นายมนตรี  นวลจีน ผู้อํานวยการโรงเรียนสันกลางราษฎร์พัฒนา กรรมการ 
5. นายบุญยืน  ธูปแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก กรรมการ 
6. นายวิโรจน์ มหาวรรณ ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการ 
7. นายทองคํา  บัวอินทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าตึง กรรมการ 
8. นายสมศาสตร์  เรือนแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศาลา กรรมการ 
9. นายสมพจน์  อินทะจักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง กรรมการ  

10. นางสาวลาภิสรา  ภูวุฒิ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าคา กรรมการ 



 

11. นายเฐนก  เป็งขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าแดดเวทยาสมิทธิ์ กรรมการ 
12. นายกิตติศักดิ์  อัครสิริธีรกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่ต๋ํา กรรมการ 
13. นายดําริ  สุริยา   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดินดํา กรรมการ 
14. นายสุทัด  จันทะสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ กรรมการ 
15. นายสวง  กองจักร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอยช้าง กรรมการ 
16. ว่าที่ร.อ.เสรี   เชื้ออ้วน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวาวี กรรมการ 
17. นางนาตยา  มานะ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านขุนสรวย กรรมการ 
18. นายบุญธรรม  บุญมา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งห้าราษฎร์สามัคคี กรรมการ 
19. นายบุญฤทธิ์  ภู่ไพศาล ผู้อํานวยการโรงเรียนป่างิ้ววิทยา กรรมการ 
20. นายชูชาติ  ชัยศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านฮ่างต่ํา กรรมการ 
21. นายทวี  กันทะ ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน กรรมการ 
22. นายทรงฤทธิ์  วรรณรักษ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32   กรรมการ 
23. นายอํานวย  จอมใจ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดํา กรรมการ 
24. นายถวิล  สุริยะ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังวิทยา กรรมการ 
25. นางรุ่งจิตร  ลือยศ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันมะค่า กรรมการ 
26. นายบุญช่วย  เหมยคํา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อนวิทยา กรรมการ 
27. นางภูมิใจ  ลําพงษ์เหนือ ครูโรงเรียนบ้านป่าบง กรรมการ 
28. นายเคน  มหาชนะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ กรรมการ 
29. นางจําเรียง  มีมานะ ครูโรงเรียนบ้านศาลา กรรมการ 
29. นางสาววรกัญญา  จันแก้ว ครูโรงเรียนทานตะวันวิทยา กรรมการ 
30. นายอนุชา  ปันยศ ครูโรงเรียนเวียงผาวิทยา กรรมการ 
31. นางพรมเมือง เทวตา ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศฯ  กรรมการและเลขานุการ 
32. นายสุชาติ ราชคมน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2      กรรมการและเลขานุการ 
33. นางสาวพรทิพา  พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2      กรรมการและเลขานุการ 
34. นายสุวิทย์  บั้งเงิน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2      กรรมการและเลขานุการ 
35. นางธิดาจันทร์  ทะปาละ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2      กรรมการและเลขานุการ 
36. นางสาวรัษฎา  อภิวงค์งาม ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
37. นายบัณฑิต  ไชยวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
38. นางวรลักษณ์  จันทร์เนตร  ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
39. นางณภัทร  จันทรา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าท่ี พิจารณา ตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคลอ้ง กิจกรรม ข้ันตอน แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ 
 ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งได้ปฏบิัติหน้าท่ี ท่ีได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความ
เรียบรอ้ย  อันสง่ผลตอ่ประสทิธิภาพและประสิทธิผลตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีตั้งไว้ทุกประการ 

 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  10 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕61                 
                                         
 
 
 (นาจรัญ  แจ้งมณ)ี 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 



  2   
 
 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ 




