
ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.  บทน ำ 
 

รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560-2579  โดยการวิเคราะห์จุดอ่อนส าคัญของ

ประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของประชาชนชาวไทย ไดแก โครงสร้างประชากรสูงอายุ

มากขึ้นตามล าดับ   แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ า คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมไมเคารพสิทธิ

ผูอ่ืนและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนส าคัญ รวมทั้งปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ที่เผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน   ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา

ประเทศไทย จากจุดอ่อนดังกล่าว รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560-2579  ขึ้น โดยมี

วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจ าชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร

ชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ20 ปตอจากนี้ไปประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก     

(1)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน   (3) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาค

และเทาเทียมกันทางสังคม     (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ    

สิ่งแวดลอม และ (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาให้คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถ

ปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต  มีความพร้อมทั้งกาย  ใจ  สติปัญญา มีทักษะในการวิเคราะห์

อย่างมีเหตุผล  มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต   มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  มีจิตส านึกท่ีดีงาม รู้คุณค่าความ

เป็นไทย และมีความรับผิดชอบ เป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์  

การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560 -2579 
ต้องเริ่มต้นที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พร้อมที่จะท า
ประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง  มีสุขภาพสมบูรณ์  ทั้งร่างกายและจิตใจ  ท างานเป็น และครองชีวิตอย่างสงบสุข 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในฐานะส่วนราชการที่รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม  สนับสนุน  ประสานงานและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส่วนการศึกษา   ภาคบังคับ
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ของสถานศึกษาในสังกัด จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เพ่ือบริหารจัดการศึกษาให้ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 
2. สภำพทั่วไปของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ล าดับที่ 36 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดเชียงรายและ
พะเยา โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย และมีการจัดตั้งศูนย์ประสานการบริหารจัดการมัธยมศึกษาเขต 36 (พะเยา) ขึ้นที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
 กระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 
2560 ดังนี้ (1) กลุ่มอ านวยการ (2) กลุ่มนโยบายและแผน (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล (6) กลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (8) กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา (9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
3. สถำนที่ตั้ง 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตั้งอยู่เลขที่ 1115/ 23 ถนนไกรสรสิทธิ์   
ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 
Website : http://www.spm36.obec.in.th  E-mail : secondary36cripyo@gmail.com 
 2. ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาเขต 36 (พะเยา) ตั้งอยู่เลขที่ 23/26 ถนนประตูกลอง 
2 ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5448 1537 โทรสาร 0-5448-1537        
E-mail : secondary36@obec.go.th 
 
4.เขตพื้นที่บริกำร 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีเขตพ้ืนที่บริการในการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย  2  จังหวัด  ได้แก่ 
 
 

http://www.spm36.obec.in.th/
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จังหวัด 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน 

เทศบำล 
อบจ. อบต. 

นคร/
เมือง 

ต ำบล 

เชียงรำย 11,678 18 124 1,751 1 50 1 92 
พะเยำ 6,335 9 68 779 2 33 1 36 

รวม 18,013 27 192 2,530 3 83 2 128 
                                ที่มำ : กรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลำคม 2560 
 

5. แผนที่เขตพื้นที่บริกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดเชียงรำย 

จังหวัดพะเยำ 
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6. ประชำกรในเขตพื้นที่บริกำร 
 

จังหวัด ชำย หญิง รวม ครัวเรือน 
    เชียงรำย 626,985 656,277 1,283,282 524,559 
    พะเยำ 233,877 244,591 478,468 186,330 
        รวม 860,862 900,868 1,761,750 710,889 

ที่มำ : ส ำนักงำนสถิตจิังหวัดเชียงรำย - พะเยำ ข้อมูล ณ เดือน ตุลำคม 2560 

7. สถำนศึกษำในสังกัด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีอ านาจ หน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดจ านวน  59 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จ านวน  41 
แห่ง พ้ืนที่จังหวัดพะเยา 18 แห่ง  บริหารจัดการศึกษาก าหนดเป็นสหวิทยาเขต ตามระเบียบส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ว่าด้วยสหวิทยาเขตมัธยมศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 พ.ศ.2560 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 ดังนี้  
   

จังหวัด อ ำเภอ ชื่อสหวิทยำเขต โรงเรียน 

เชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เมืองเชียงราย 
2. เวียงชัย  
3. เวียงเชียงรุ้ง 

ริมกก 
 
1. สามัคคีวิทยาคม 
2. ด ารงราษฏร์สงเคราะห์ (ประธำนจังหวัดเชยีงรำย) 
3. เม็งรายมหาราชวิทยาคม (รองประธำนเชียงรำย) 
4. ห้วยสกัวิทยาคม (ประธำนสหวิทยำเขต) 
5. สามัคคีวิทยาคม 2 (เลขำนุกำรสหวทิยำเขต) 
6. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
7. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 
8. ดอนชัยวิทยาคม 
9. เวียงชัยวิทยาคม  
10. ดอนศิลาผางามวิทยาคม 
11. เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 

1. พาน  
2. แม่ลาว  
3. แม่สรวย  
4. ป่าแดด  
5. เวียงป่าเป้า   

เบญจมิตร 1. พานพิทยาคม  
2. พานพิเศษพิทยา 
3. ดอยงามวิทยาคม 
4. แม่อ้อวิทยาคม 
5. นครวิทยาคม 
6. แม่ลาววิทยาคม (เลขำนุกำรสหวิทยำเขต) 
7. แม่สรวยวิทยาคม 
8. วาวีวิทยาคม 
9. ป่าแดดวิทยาคม 
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จังหวัด อ ำเภอ ชื่อสหวิทยำเขต โรงเรียน 
 
เชียงราย 

10. เวียงป่าเป้าวิทยาคม (ประธำนสหวิทยำเขต) 
11. แม่เจดีย์วิทยาคม 

1. แม่จัน  
2. แม่สาย  
3. เชียงแสน 
4. แม่ฟ้าหลวง 
5. ดอยหลวง 

สุดถิ่นไทย 1. แม่จันวิทยาคม 
2. จันจว้าวิทยาคม 
3. แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ (ประธำนสหวิทยำเขต) 
4. วัดถ้ าปลาวิทยาคม  
5. เชียงแสนวิทยาคม (เลขำนุกำรสหวทิยำเขต) 
6. บ้านแซววิทยาคม 
7. สันติคีรีวิทยาคม 
8. ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 

1. เทิง  
2. เชียงของ  
3. เวียงแก่น 
4. พญาเม็งราย 
5. ขุนตาล 

อิงโขง 
 
1. เทิงวิทยาคม (ประธำนสหวิทยำเขต) 
2. เชียงของวิทยาคม  
3. ปล้องวิทยาคม 
4. เวียงแก่นวิทยาคม 
5. แม่ต  าตาดควันวิทยาคม 
6. ขุนตาลวิทยาคม (เลขำนุกำรสหวิทยำเขต) 
7. ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
8. ไม้ยาวิทยาคม 
9. ยางฮอมวิทยาคม 
10. บุญเรืองวิทยาคม  
11. พญาเม็งราย 

พะเยา 1. เมืองพะเยา  
2. แม่ใจ  
3. ดอกค าใต้ 
4.ภูกามยาว  

ภูกามยาว 1. พะเยาพิทยาคม (ประธำนจังหวัดพะเยำ) 
2. แม่ใจวิทยาคม  
3. ดอกค าใต้วิทยาคม 
4. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา (ประธำนสหวิทยำ
เขต) 
5. ฟากกว๊านวิทยาคม 
6. พะเยาประสาธน์วิทย์ 
7. ง าเมืองวิทยาคม 
8. ถ้ าปินวิทยาคม 
9. ดงเจนวิทยาคม (เลขำนุกำรสหวิทยำเขต) 

1. จุน  
2. เชียงค า  
3. เชียงม่วน  
4. ภูซาง  
5. ปง 

ภูลังกา 1. เชียงค าวิทยาคม (ประธำนสหวิทยำเขต) 
2. ปงพัฒนาวิทยาคม 
3. จุนวิทยาคม (เลขำนุกำรสหวิทยำเขต) 
4. ภูซางวิทยาคม 
5. พญาลอวิทยาคม 
6. เชียงม่วนวิทยาคม 
7. ฝายกวางวิทยาคม 
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จังหวัด อ ำเภอ ชื่อสหวิทยำเขต โรงเรียน 
8. ขุนควรวิทยาคม 
9. ปงรัชดาภิเษก 

รวม 27 6 59 

8. อ ำนำจหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 36  
 8.1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจ
หน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้   
 (1) จัดท า นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของ
ท้องถิ่น 
 (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 
 (10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ด้านการศึกษา 
 (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

9. โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
    ที่มำ : กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพม.36 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 

ก.ต.ป.น.  
เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน (2 คน) 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
(- คน) 

กลุ่ม
บริหารงาน

การเงิน
และ

สินทรัพย์ 
(8 คน) 

กลุ่ม
ส่งเสริม
การจัด 

การศึกษา 
(9 คน) 

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ

ประเมิน 
ผลการจัด
การศึกษา 
(6 คน) 

ศูนย์ประสำนงำนกำรจดักำรมธัยมศึกษำเขต 36 พะเยำ 
 (8 คน) 

- งานอ านวยการ (2 คน) 
- งานบริหารบุคคล (2 คน) 
- งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา (2 คน) 
- งานส่งเสริมการจัดการศึกษา (1 คน) 
- งานนโยบายและแผน (1 คน) 

โรงเรียน 
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
2. กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 
3. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
4. กลุ่มงานกิจการนกัเรียน 

 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
(14 คน) 

กลุ่มพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
(- คน)) 

กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 
(7คน) 

กลุ่ม
อ านวยการ 

(13คน) 
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10.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

10.1 จ านวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามต าแหน่งและกลุ่ม/ศูนย์ 

ที ่ ต ำแหน่ง/กลุ่ม 
อัตรำก ำลัง(คน) 

กรอบ มีแล้ว ขำด 
1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 1 - 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 4 1 3 
3 กลุ่มอ านวยการ 8 5 3 
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 8 8 
5 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   10 5 5 
6 กลุ่มนโยบายและแผน 9 5 4 
7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 8 5 
8 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 20 6 14 
9 หน่วยตรวจสอบภายใน 3 2 1 
10 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
- - - 

11 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - - - 
 รวมทั้งสิ้น 84 41 43 

12 พนักงานอัตราจ้าง - 20 - 
 

 ที่มำ : กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพม.36 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  

 
10.2 จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจ าแนกตามจังหวัดและสายงาน 

ที ่ สำยงำน จ ำนวน (คน) 

1 
2 
3 
4 
5 

ข้าราชการครู 
พนักงานราชการ 
ครูอัตราจ้าง 
บุคลากรสนับสนุนการสอน 
ลูกจ้างประจ า 

2,786 
160 
92 
96 
41 

                      รวมทั้งสิ้น 3,175 
 

ที่มำ : กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพม.36 ข้อมูน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
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11.ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2560) 

ที ่ ระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ 2560 

จ ำนวนนักเรียน 
(คน) 

จ ำนวนห้องเรียน 
(ห้อง) 

1    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 8,389 258 
2    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8,160 252 
3    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 8,214 254 
 รวมระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 24,763 764 
4    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 7,524 261 
5    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 7,732 263 
6    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 7,808 270 
 รวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 23,064 794 
 รวมทั้งส้ิน 47,827 1,558 

                                        
         ที่มำ : ข้อมูลจำก Data Management Center (DMC) ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2560 

12. ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 12.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสาม (พ.ศ.2558–2559) 

จังหวัด จ ำนวนโรงเรียน 
ได้มำตรฐำน สมศ. ไม่ได้มำตรฐำน สมศ. 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

เชียงราย 41 38 92.68 3 7.32 
พะเยา 18 18 100 - - 

รวม สพม.36 59 59 100 - - 
 ที่มำ :  กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม. 36 
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12.2 ผลกำรประเมินมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2559 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ (30%) 30.00 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 52.15 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 52.15 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม - - 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ 45.70 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ (30%) 28.50 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 37.50 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 30.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล - - 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านบริหารทั่วไป 37.50 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 37.50 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 3 ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ(40%) 

33.00 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสงดความส าเร็จและเป็น
แบบอย่างได้ 

25.00 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 25.00 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 15.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
20.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

25.00 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี 25.00 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่า

เทียมกันส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
5.00 ปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 25.00 ดีเยี่ยม 
คิดเป็นร้อยละ 91.50 ดีเยี่ยม 

 
                                                                                          ที่มำ : กลุ่มนโยบำยและแผน สพม.36 
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12.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและผลกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559   

รำยกำร 
จ ำนวนเขต  

สพม. 
ล ำดับรำยเขต 

สพม. ผลคะแนนรำยเขต 
1. ผลการด าเนินงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(KRS : KPI Report System) 

42 1 4.63218 

2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการ (ARS : Action Plan Report System) 

42 14 4.24771 

ผลรวม KRS / ARS 42 6 4.439945 
         ที่มำ : กลุ่มนโยบำยและแผน สพม.36 
 12.4 ผลต่ำงของคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ในระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2558 – 2559 

วิชำ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ย ระดับ ประเทศ 

ปี 2558 ปี 2559 ผลต่ำง ปี 2558 ปี 2559 ผลต่ำง 
ภาษาไทย 44.65 50.03 +5.38 42.64 46.36 +3.72 
สังคมศึกษาฯ 48.60 52.45 -3.85 46.24 49.00 +2.76 
ภาษาอังกฤษ 32.42 34.29 +1.87 30.54 31.80 +1.26 
คณิตศาสตร์ 36.35 34.31 -2.04 32.40 29.31 -3.09 
วิทยาศาสตร์ 40.97 37.88 -3.09 37.63 34.99 -2.64 

เฉลี่ย 5 วิชำหลัก 40.60 41.79 +1.19 37.89 38.29 +0.40 

12.4 ผลต่ำงของคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ในระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2558– 2559 

      ที่มา : กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา  

วิชำ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ย ระดับ ประเทศ 

ปี 2558 ปี 2559 ผลต่ำง ปี 2558 ปี 2559 ผลต่ำง 
ภาษาไทย 50.79 54.54 +3.75 49.36 52.29 +2.93 
สังคมศึกษาฯ 40.72 37.15 -3.57 39.70 35.89 -3.81 
ภาษาอังกฤษ 25.08 27.45 +2.37 24.98 27.76 +2.78 
คณิตศาสตร์ 27.41 26.04 -1.37 26.59 24.88 -1.71 
วิทยาศาสตร์ 34.30 33.05 -1.25 33.40 31.62 -1.78 

เฉลี่ย 5 วิชำหลัก 35.65 35.64 -0.01 34.80 34.48 -0.32 
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