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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

************** 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 36 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

กระทรวงศึกษำธิกำร  จัดตั้งขึ้นตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ลง
วันที่ 17 สิงหำคม 2553 ล ำดับที่ 36 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดเชียงรำยและพะเยำ โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ตั้งอยู่ที่อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย และมีกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนกำรบริหำร
จัดกำรมัธยมศึกษำเขต 36 (พะเยำ) ขึ้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในพื้นที่จังหวัดพะเยำ 
 กระท รว งศึ กษ ำธิ ก ำรแบ่ งส่ วน รำชก ำรภ ำย ใน ส ำนั ก งำน เขต พ้ื น ที่ ก ำรศึ กษ ำมั ธ ยม ศึ กษ ำ 
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
(1) กลุ่มอ ำนวยกำร (2) กลุ่มนโยบำยและแผน (3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร (4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ (5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล (6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ (7) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ (8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ (9) หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน 
 
สถานที่ตั้ง 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ตั้งอยู่เลขที่ 1115/ 23 ถนนไกรสรสิทธิ์   
ต ำบลเวียง อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 57000 โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสำร 0-5360-1450 Website : 
http://www.spm36.obec.in.th  E-mail : secondary36cripyo@gmail.com 
 2. ศูนย์ประสำนงำนกำรจัดกำรมัธยมศึกษำเขต 36 (พะเยำ) ตั้งอยู่เลขที่ 23/26 ถนนประตูกลอง 2 ต ำบล
เวียง อ ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ 56000 โทรศัพท์ 0-5448 1537 โทรสำร 0-5448-1537 E-mail : 
secondary36@obec.go.th 
เขตพื้นที่บริการ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 มีเขตพ้ืนที่บริกำรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ระดับมัธยมศึกษำ ประกอบด้วย  2  จังหวัด  ได้แก่ 

จังหวัด 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 

เทศบาล 
อบจ. อบต. 

นคร/
เมือง 

ต าบล 

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

รวม 18,013 27 192 2,530 3 83 2 128 
                                ที่มา : กรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 

http://www.spm36.obec.in.th/
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แผนที่เขตพื้นที่บริการของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชากรในเขตพื้นที่บริการ 
 

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

ที่มา : ส านักงานสถิตจิังหวัดเชียงราย - พะเยา ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2560 

 

 

จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดพะเยา 
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สถานศึกษาในสังกัดและการบริหารงานแบบสหวิทยาเขต 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 36 มีอ ำนำจ หน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับ
มัธยมศึกษำ มีสถำนศึกษำในสังกัดจ ำนวน  59 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน  41 แห่ง พื้นที่จังหวัดพะเยำ 18 
แห่ง  บริหำรจัดกำรศึกษำก ำหนดเป็นสหวิทยำเขต ตำมระเบียบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ว่ำ
ด้วยสหวิทยำเขตมัธยมศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 พ.ศ.2560 ลงวันที่ 13 มกรำคม 2560 ดังนี้  
   

จังหวัด อ าเภอ ชื่อสหวิทยาเขต โรงเรียน 

เชียงรำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชียงรำย 

1. เมืองเชียงรำย 
2. เวียงชัย  
3. เวียงเชียงรุ้ง 

ริมกก 
 
1. สำมัคคีวิทยำคม 
2. ด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ (ประธานจังหวัดเชยีงราย) 
3. เม็งรำยมหำรำชวิทยำคม (รองประธานเชียงราย) 
4. ห้วยสกัวิทยำคม (ประธานสหวิทยาเขต) 
5. สำมัคคีวิทยำคม 2 (เลขานุการสหวทิยาเขต) 
6. จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย 
7. เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร เชียงรำย 
8. ดอนชัยวิทยำคม 
9. เวียงชัยวิทยำคม  
10. ดอนศิลำผำงำมวิทยำคม 
11. เวียงเชียงรุ้งวิทยำคม 

1. พำน  
2. แม่ลำว  
3. แม่สรวย  
4. ป่ำแดด  
5. เวียงป่ำเป้ำ   

เบญจมิตร 1. พำนพิทยำคม  
2. พำนพิเศษพิทยำ 
3. ดอยงำมวิทยำคม 
4. แม่อ้อวิทยำคม 
5. นครวิทยำคม 
6. แม่ลำววิทยำคม (เลขานุการสหวิทยาเขต) 
7. แม่สรวยวิทยำคม 
8. วำวีวิทยำคม 
9. ป่ำแดดวิทยำคม 
10. เวียงป่ำเป้ำวิทยำคม (ประธานสหวิทยาเขต) 
11. แม่เจดีย์วิทยำคม 

1. แม่จัน  
2. แม่สำย  
3. เชียงแสน 
4. แม่ฟ้ำหลวง 
5. ดอยหลวง 

สุดถิ่นไทย 1. แม่จันวิทยำคม 
2. จันจว้ำวิทยำคม 
3. แม่สำยประสิทธิ์ศำสตร์ (ประธานสหวิทยาเขต) 
4. วัดถ้ ำปลำวิทยำคม  
5. เชียงแสนวิทยำคม (เลขานุการสหวทิยาเขต) 
6. บ้ำนแซววิทยำคม 
7. สันติคีรีวิทยำคม 
8. ดอยหลวง รัชมังคลำภิเษก 

1. เทิง  
2. เชียงของ  

อิงโขง 
 
1. เทิงวิทยำคม (ประธานสหวิทยาเขต) 
2. เชียงของวิทยำคม  
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จังหวัด อ าเภอ ชื่อสหวิทยาเขต โรงเรียน 
3. เวียงแก่น 
4. พญำเม็งรำย 
5. ขุนตำล 

3. ปล้องวิทยำคม 
4. เวียงแก่นวิทยำคม 
5. แม่ต  ำตำดควันวิทยำคม 
6. ขุนตำลวิทยำคม (เลขานุการสหวิทยาเขต) 
7. ห้วยซ้อวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 
8. ไม้ยำวิทยำคม 
9. ยำงฮอมวิทยำคม 
10. บุญเรืองวิทยำคม  
11. พญำเม็งรำย 

พะเยำ 1. เมืองพะเยำ  
2. แม่ใจ  
3. ดอกค ำใต้ 
4.ภูกำมยำว  

ภูกำมยำว 1. พะเยำพิทยำคม (ประธานจังหวัดพะเยา) 
2. แม่ใจวิทยำคม  
3. ดอกค ำใต้วิทยำคม 
4. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยำ (ประธานสหวิทยา
เขต) 
5. ฟำกกว๊ำนวิทยำคม 
6. พะเยำประสำธน์วิทย์ 
7. ง ำเมืองวิทยำคม 
8. ถ้ ำปินวิทยำคม 
9. ดงเจนวิทยำคม (เลขานุการสหวิทยาเขต) 

1. จุน  
2. เชียงค ำ  
3. เชียงม่วน  
4. ภูซำง  
5. ปง 

ภูลังกำ 1. เชียงค ำวิทยำคม (ประธานสหวิทยาเขต) 
2. ปงพัฒนำวิทยำคม 
3. จุนวิทยำคม (เลขานุการสหวิทยาเขต) 
4. ภูซำงวิทยำคม 
5. พญำลอวิทยำคม 
6. เชียงม่วนวิทยำคม 
7. ฝำยกวำงวิทยำคม 
8. ขุนควรวิทยำคม 
9. ปงรัชดำภิเษก 

รวม 27 6 59 

อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  
 ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 
2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 ข้อ 5 ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และ
มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้   
 (1) จัดท ำ นโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย 
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
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 (2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
 (3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (4) ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดและพัฒนำ
กำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (7) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่
หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (9) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (10) ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
 (11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 (12) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

        
 
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 
 

ก.ต.ป.น.  
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หน่วยตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มส่งเสรมิ
กำรศึกษำ
ทำงไกล 

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำร
สื่อสำร 

 

กลุ่ม
บริหำร 

งำน
กำรเงิน
และ

สินทรัพย ์

 

กลุ่ม
ส่งเสริม
กำรจัด 

กำร 

ศึกษำ 

 

กลุ่มนิเทศ
ติดตำม 
และ

ประเมิน 

ผลกำรจัด
กำรศึกษำ 

 

ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาเขต 36 พะเยา 

 (8 คน) 
- งำนอ ำนวยกำร  

- งำนบริหำรบุคคล  
- งำนนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ  
- งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
- งำนนโยบำยและแผน  

โรงเรียน 
1. กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
2. กลุ่มงำนแผนงำนและงบประมำณ 
3. กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 
4. กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 

 

กลุ่ม
บริหำร 

งำน
บุคคล 

 

กลุ่ม
พัฒนำครู

และ
บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำ 

 

กลุ่ม
นโยบำย
และแผน 

 

กลุ่ม
อ ำนวย 

กำร 
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    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ ำนวนข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจ ำแนกตำมต ำแหน่งและกลุ่ม/ศูนย์ 

ที ่ ต าแหน่ง/กลุ่ม 
อัตราก าลัง(คน) 

กรอบ มีแล้ว ขาด 
1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1 1 - 
2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 4 1 3 
3 กลุ่มอ ำนวยกำร 8 5 3 
4 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 16 8 8 
5 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   10 5 5 
6 กลุ่มนโยบำยและแผน 9 5 4 
7 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 13 8 5 
8 กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 20 6 14 
9 หน่วยตรวจสอบภำยใน 3 2 1 
10 กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรสื่อสำร 
- - - 

11 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ - - - 
 รวมทั้งสิ้น 84 41 43 

12 พนักงำนอัตรำจ้ำง - 20 - 
 

 ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.36 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจ าแนกตามจังหวัดและสายงาน 

ที ่ สายงาน จ านวน (คน) 

1 
2 
3 
4 
5 

ข้ำรำชกำรครู 
พนักงำนรำชกำร 
ครูอัตรำจ้ำง 
บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน 
ลูกจ้ำงประจ ำ 

2,800 
153 
78 
99 
41 

                      รวมทั้งสิ้น 3,171 
 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.36 ข้อมูน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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ข้อมูลจ านวนนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) 

ที ่ ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 2560 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

จ านวนห้องเรียน 
(ห้อง) 

1    ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 8,389 258 
2    ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 8,160 252 
3    ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 8,214 254 
 รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 24,763 764 
4    ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 7,524 261 
5    ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 7,732 263 
6    ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 7,808 270 
 รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 23,064 794 
 รวมทั้งสิ้น 47,827 1,558 

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

ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 1)  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) รอบสำม (พ.ศ.2558–2559) 

จังหวัด จ านวนโรงเรียน 
ได้มาตรฐาน สมศ. ไม่ได้มาตรฐาน สมศ. 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เชียงรำย 41 38 92.68 3 7.32 
พะเยำ 18 18 100 - - 

รวม สพม.36 59 59 100 - - 
 ที่มา :  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. 36 

ผลการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2559 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ (30%) 30.00 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 52.15 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 
 
 

52.15 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม - - 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 45.70 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (30%) 28.50 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร 37.50 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ 30.00 ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล - - 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนบริหำรทั่วไป 37.50 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ 37.50 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา(40%) 

33.00 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสงดควำมส ำเร็จและเป็น
แบบอย่ำงได้ 

25.00 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 25.00 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีคุณภำพตำมหลักสูตร 15.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภำพตำมจุดเน้นและสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร

แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
20.00 ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

25.00 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภำพกำย สุขภำพจิต ที่ดี 25.00 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำ

เทียมกันส่งเสริมกำรศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
5.00 ปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสีย 25.00 ดีเยี่ยม 
คิดเป็นร้อยละ 91.50 ดีเยี่ยม 

 
                                                                                          ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน สพม.36 
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ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการและผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559  

  

รายการ 
จ านวนเขต  

สพม. 
ล าดับรายเขต 

สพม. ผลคะแนนรายเขต 
1. ผลกำรด ำเนินงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
(KRS : KPI Report System) 

42 1 4.63218 

2. ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร (ARS : Action Plan Report System) 

42 14 4.24771 

ผลรวม KRS / ARS 42 6 4.439945 
          
         ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน สพม.36 
 
 ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระดับ
เขตพื้นที่ และระดับประเทศ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 – 2559 
 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ย ระดับ ประเทศ 

ปี 2558 ปี 2559 ผลต่าง ปี 2558 ปี 2559 ผลต่าง 
ภำษำไทย 44.65 50.03 +5.38 42.64 46.36 +3.72 
สังคมศึกษำฯ 48.60 52.45 -3.85 46.24 49.00 +2.76 
ภำษำอังกฤษ 32.42 34.29 +1.87 30.54 31.80 +1.26 
คณิตศำสตร์ 36.35 34.31 -2.04 32.40 29.31 -3.09 
วิทยำศำสตร์ 40.97 37.88 -3.09 37.63 34.99 -2.64 

เฉลี่ย 5 วิชาหลัก 40.60 41.79 +1.19 37.89 38.29 +0.40 

 
ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับเขตพื้นที่

และระดับประเทศ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558– 2559 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ย ระดับ ประเทศ 

ปี 2558 ปี 2559 ผลต่าง ปี 2558 ปี 2559 ผลต่าง 
ภำษำไทย 50.79 54.54 +3.75 49.36 52.29 +2.93 
สังคมศึกษำฯ 40.72 37.15 -3.57 39.70 35.89 -3.81 
ภำษำอังกฤษ 25.08 27.45 +2.37 24.98 27.76 +2.78 
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       ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ย ระดับ ประเทศ 

ปี 2558 ปี 2559 ผลต่าง ปี 2558 ปี 2559 ผลต่าง 
คณิตศำสตร์ 27.41 26.04 -1.37 26.59 24.88 -1.71 
วิทยำศำสตร์ 34.30 33.05 -1.25 33.40 31.62 -1.78 

เฉลี่ย 5 วิชาหลัก 35.65 35.64 -0.01 34.80 34.48 -0.32 
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ส่วนที่  2 
กรอบแนวทางที่ใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

************** 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำม

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” น ำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุขและตอบสนองต่อกำรบรรลุซึ่งผลประโยชน์

แห่งชำติ ในกำรที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนำแล้ว และสร้ำงควำมสุขของคนไทย 

สังคมมีควำมมั่นคง เสมอภำคและเป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  รัฐบำลได้ก ำหนด

ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้ 

1. ด้านความม่ันคง 

(1) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี 

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมม่ันคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น  

สร้ำงควำมเชื่อม่ันในกระบวนกำรยุติธรรม 

(3) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยในตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำม

มั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 

(4) กำรพัฒนำระบบกลไกมำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และ 

รักษำดุลยภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศ มหำอ ำนำจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศกำรรักษำควำมสงบ 

เรียบร้อยภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศ 

(6) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำ 

ควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 

(7) กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกข้ึน 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

(1) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ 

(2) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร

รำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(3) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร ยกระดับ 

ผลิตภำพแรงงำนและพัฒนำ SMEs สู่สำกล 

(4) กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน และ 
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พัฒนำระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ 

(5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนกำรขนส่งควำมมั่นคงและพลังงำน ระบบ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรวิจัยและพัฒนำ 

(6) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับนำนำ 

ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ  

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

(1) พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 

(2) กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 

(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 

(4) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี 

(5) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

(1) สร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม 

(2) พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ 

(3) มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(4) สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของ 

ชุมชน 

(5) พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 

(2) วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่มน้ ำ เน้นกำรปรับระบบกำร 

บริหำรจัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร 

(3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(4) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(5) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

(6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม 

(2) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 

(3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 

(4) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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(5) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ 

(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล 

(7) พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 

(8) ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 

 

2. นโยบายรัฐบาล  

 นำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) แถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรีต่อสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยำยน 2557 จำกนโยบำยรัฐบำล 11 ด้ำน คือ  
 1) กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์  
 2) กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ  
 3) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ  
 4) กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม  
 5) กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพของประชำชน  
 6) กำรเพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ  
 7) กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน            
 8) กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และ
นวัตกรรม  
 9) กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์ กับกำรใช้ประโยชน์
อย่ำงยั่งยืน  
 10) กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำม       กำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภำครัฐ  
 11) กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม โดยมีนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ ดังนี้ 
 ข้อ 1. กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
   สถำบันพระมหำกษัตริย์เป็นองค์ประกอบส ำคัญของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยตำม
ประเพณีกำรปกครองของไทย รัฐบำลจึงถือเป็นหน้ำที่ส ำคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถำบันนี้ไว้ด้วยควำมจงรักภักดี
และปกป้องรักษำพระบรมเดชำนุภำพ โดยจะใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย มำตรกำรทำงสังคมจิตวิทยำและมำตรกำร
ทำงระบบสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรด ำเนินกำรกับผู้คะนองปำก ย่ำมใจหรือประสงค์ร้ำย มุ่งสั่นคลอน
สถำบันหลักของชำติโดยไม่ค ำนึงควำมรู้ส ำนึกและควำมผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ ำนวนมำก ตลอดจนเผยแพร่
ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับพระมหำกษัตริย์และพระรำชกรณียกิจเพื่อประชำชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงกำรทั้งหลำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่สถำบันกำรศึกษำ ตลอดจนหน่วยงำนทั้งหลำยของ
รัฐ เรียนรู้เข้ำใจหลักกำรทรงงำน  สำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร
และ กำรพัฒนำ ตลอดจนเร่งขยำยผลตำมโครงกำรและแบบอย่ำงที่ทรงวำงรำกฐำนไว้ให้แพร่หลำยเป็นที่ประจักษ์
และเกิดประโยชน์ในวงกว้ำงอันจะช่วยสร้ำงควำมสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชำชนในที่สุด 
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 ข้อ 3.  กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 
   3.5 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมที่มีควำมหลำกหลำยเนื่องจำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนโดย
สร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมพร้อมแก่แรงงำนไทยและร่วมพัฒนำระบบควำมคุ้มครองทำงสังคมของแรงงำนอำเซียน 
   3.6 จัดระเบียบสังคม สร้ำงมำตรฐำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐและประชำชนทั่วไป โดยใช้ค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร ตำมนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ได้
ประกำศไว้แล้ว                                                                                               
 ข้อ 4.  กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
   รัฐบำลจะน ำกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์และควำมเป็น
ไทยมำใช้สร้ำงสังคมให้เข้มแข็งอย่ำงมีคุณภำพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
    4.1 จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ควำมส ำคัญทั้งกำรศึกษำในระบบและ
กำรศึกษำทำงเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้ พัฒนำตนได้เต็มตำมศักยภำพ 
ประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะที่เหมำะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้ำงเสริมคุณภำพกำร
เรียนรู้ โดยเน้นกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงสัมมำชีพในพ้ืนที่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และพัฒนำก ำลังคน  ให้เป็นที่ต้องกำร
เหมำะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม และธุรกิจบริกำร  
   4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับควำมจ ำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถำนศึกษำ และปรับปรุงและบูรณำกำรระบบกำรกู้ยืมเงินเพ่ือ
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพเพ่ือเพ่ิมโอกำสแก่ผู้ยำกจนหรือด้อยโอกำส จัดระบบกำรสนับสนุ นให้เยำวชน  และ
ประชำชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจำรณำจัดให้มีคูปอง
กำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง 
   4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไปมี
โอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและทั่วถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กระจำยอ ำนำจกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และองค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น  ตำมศักยภำพและควำม
พร้อม โดยให้สถำนศึกษำสำมำรถเป็นนิติบุคคลและบริหำรจัดกำรได้อย่ำงอิสระและคล่องตัวขึ้น 
   4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือให้สำมำรถมีควำมรู้ 
และทักษะใหม่ที่สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคตปรับกระบวนกำรเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม  โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำผู้เรียนใน
ด้ำนควำมรู้ ทักษะ กำรใฝ่เรียนรู้ กำรแก้ปัญหำกำรรับฟังควำมเห็นผู้อ่ืน กำรมีคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
   4.5 ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน เพ่ือสร้ำงแรงงำนที่มีทักษะ
โดยเฉพำะในท้องถิ่นที่มีควำมต้องกำรแรงงำน และพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เชื่อมโยงกับมำตรฐำน
วิชำชีพ 
   4.6 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและจิตวิญญำณของควำมเป็นครูเน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตำมวิชำที่สอน น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียน กำรสอน   
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เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น กำรเรียนทำงไกล กำรเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบกำรประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียน กำรสอน และกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
   4.7 ทะนุบ ำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กร ทำงศำสนำมี
บทบำทส ำคัญในกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนำคุณภำพชีวิตสร้ำงสันติสุขและควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมตำมควำมพร้อม 
   4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทยและภำษำถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
รวมทั้งควำมหลำกหลำยของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือกำรเรียนรู้สร้ำงควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์และควำมเป็น
ไทย น ำไปสู่กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในระดับประชำชน ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับนำนำชำติ ตลอดจน
เพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
   4.9 สนับสนุนกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้ำนและวัฒนธรรม
สำกล และกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสำกล เพ่ือเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่เสำหลักวัฒนธรรมของ
ประชำคมอำเซียนและเพ่ือกำรเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมโลก 
   4.10 ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตส ำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกำรผลิตสื่อคุณภำพเพ่ือเปิดพ้ืนที่
สำธำรณะให้เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำสแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 ข้อ 5.  กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน 
   5.5 ส่งเสริมกำรกีฬำเพ่ือสุขภำพ ใช้กีฬำเป็นสื่อในกำรพัฒนำลักษณะนิสัยเยำวชนให้มีน้ ำใจ
นักกีฬำ มีวินัย ปฏิบัติตำมกฎกติกำมำรยำท และมีควำมสำมัคคี อีกทั้งพัฒนำนักกีฬำให้มีศักยภำพสำมำรถแข่งขันใน
ระดับนำนำชำติจนสร้ำงชื่อเสียงแก่ประเทศชำติ 
  ข้อ 6.  กำรเพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
   6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ำยงบลงทุนของปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้ำงอยู่ก่อนที่จะพ้น
ก ำหนดภำยในสิ้นปีนี้ และสำนต่อนโยบำยงบประมำณกระตุ้นเศรษฐกิจตำมคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติได้จัดท ำไว้ 
โดยติดตำมให้มีกำรเบิกจ่ำยอย่ำงคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้ งจะดูแลไม่ให้มีกำรใช้จ่ำยที่
สูญเปล่ำ เพื่อช่วยสร้ำงงำนและกระตุ้นกำรบริโภค 
   6.2 สำนต่อนโยบำยงบประมำณกระตุ้นเศรษฐกิจตำมที่คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติได้จัดท ำ
ไว้ โดยน ำหลักกำรส ำคัญของกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ที่ให้ควำมส ำคัญใน
กำรบรูณำกำรงบประมำณและควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนรวมทั้งน ำแหล่งเงินอ่ืนมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย เพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบำยให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้ ำซ้อน และมีประสิทธิภำพ ทบทวนภำรกิจที่มีลักษณะไม่
ยั่งยืนหรือสร้ำงภำระหน้ำที่สำธำรณะของประเทศเกินควำมจ ำเป็น และแสดงรำยกำรลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดง
ควำมโปร่งใสเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับ   กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตั้งแต่ระดับ
กระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้ำงงำนและกระตุ้นกำรบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในกำรติดตำม
ตรวจสอบไม่ให้มีกำรใช้จ่ำยที่สูญเปล่ำ 
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  ข้อ 10.  กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำม กำรทุจริต
และประพฤติมิชอบในภำครัฐ 
   10.1 ปรับปรุงระบบรำชกำรในด้ำนองค์กรหรือหน่วยงำนภำครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภำค 
และท้องถิ่น ทบทวนกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนภำครัฐที่ มีอ ำนำจหน้ำที่ซ้ ำซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้น กำร
ปฏิบัติงำนที่ยืดยำว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติรำชกำรให้ทันสมัยโดยน ำเทคโนโลยีมำใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน 
สำมำรถบริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนจัดระบบอัตรำก ำลังและปรับปรุงค่ำตอบแทนบุคลำกร
ภำครัฐให้เหมำะสมและเป็นธรรม ยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแบบใหม่กำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในฐำนะที่เป็นศูนย์กลำง และกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรเพ่ือสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นวำงใจในระบบรำชกำร ลดต้นทุนด ำเนินกำรของภำคธุรกิจเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ 
และกำรรักษำบุคลำกรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพไว้ในระบบรำชกำร โดยจะด ำเนินกำรตั้งแต่ระยะเฉพำะหน้ำไป
ตำมล ำดับควำมจ ำเป็น และตำมที่กฎหมำยเอื้อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
   10.2 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงำนของรัฐให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถให้บริหำร   เชิงรุกทั้ง
ในรูปแบบกำรเพ่ิมศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์จำกประชำชนในต่ำงจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทำงเข้ำมำยังส่วนกลำง 
ศูนย์บริกำรสำธำรณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยซึ่งจะจัดตั้งตำมที่ชุมชนต่ำงๆ เพ่ือให้
ประชำชนสำมำรถเดินทำงไปติดต่อขอรับบริกำรได้โดยสะดวกกำรให้บริกำรถึงตัวบุคคลผ่ำนระบบศูนย์บริกำรร่วม ณ 
จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนำหน่วยงำนของรัฐให้เป็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้มีกำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรท ำงำนอย่ำงประหยัดมีประสิทธิภำพและระบบบูรณำกำร 
   10.3 เสริมสร้ำงระบบคุณธรรมในกำรแต่งตั้งและโยกย้ำยบุคลำกรภำครัฐ วำงมำตรกำรป้องกัน
กำรแทรกแซงจำกนักกำรเมือง และส่งเสริมให้มีกำรน ำระบบพิทักษ์คุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคลของ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยต่ำงๆ 
   10.4 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส ำนึก ในกำร
รกัษำศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพเพ่ือ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับอย่ำงเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่ไม่จ ำเป็น สร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกำสกำรทุจริต เช่น 
ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรอนุญำต อนุมัติ และกำรขอรับบริกำรของรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยำว ใช้เวลำนำน ซ้ ำซ้อน 
และเสียค่ำใช้จ่ำยทั้งของภำครัฐและประชำชน 
 
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร มีพระรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ โดยที่คณะรัฐมนตรีได้พิจำรณำเห็นสมควรให้
ประกำศใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำงๆ เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ดังมีสำระส ำคัญตำมที่แนบท้ำยนี้ จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 
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12 (พ.ศ.2560-2564) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2564  ประกำศ ณ วันที่ 29 ธันวำคม 
พุทธศักรำช 2559 เป็นปีที่ 1 ในรัชกำลปัจจุบัน  
 สำระส ำคัญของกรอบรูปแบบและเค้ำโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติระยะยำว 20 ปี ในลักษณะของกำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ระยะยำวลงสู่กำรปฏิบัติในช่วงเวลำ 5 ปี โดย
รูปแบบและเค้ำโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จะประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
      ส่วนที่ 1 กรอบหลักกำรของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 
      ส่วนที่ 2 กำรประเมินสถำนะของประเทศ 
      ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยในภำพรวม 
      ส่วนที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 
      ส่วนที่ 5 กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ 
 
วิสัยทัศน์ 
   สู่ควำมม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
    ให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยจำกประเทศท่ีมีรำยได้ปำน
กลำงไปสู่ประเทศท่ีมีรำยได้สูง มีควำมม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  
    1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่
ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน  
    โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนา
ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  
    2. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ(สศช.) ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็น
ศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service 
Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย  
   1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
   2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
   3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
   4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
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๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 ๑.๓.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย
สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็น อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทาง  เทคโนโลยี (Technopreneur) 
รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่ เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และ สถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัย
ในสาขา STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการด าเนินงานอย่าง
เป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับ
กลไกระบบวิจัยและพัฒนา ของประเทศท้ังระบบ  
 ๑.๓.๓ การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการ
ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อ
หลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความ  ต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตาม ความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของ
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใน อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ  
 ๑.๓.๔ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า ให้ความส าคัญกับการ จัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพ
ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล การจัดสรรที่ดินท ากิน สนับสนุนใน
เรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส  สตรี และผู้สูงอายุ รวมทั้งกระจายการ
จัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและ คุณภาพ ตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็น
พลังร่วมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับ ผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน 
และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินท ากินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน โดยมุ่งบรรลุ เป้าหมายส าคัญในการ
ยกระดับรายได้ประชากรกลุ่ม ร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด 
 
3) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 จุดเน้นส ำคัญ นโยบำย แนวทำงกำรด ำเนินงำนและโครงกำรที่ส ำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยยึดกรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติ 6 ด้ำนเป็นหลักในกำรด ำเนินงำนให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 1. ด้านความม่ันคง 
 แนวทำงหลัก 
 1.1 พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
  1.1.1 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก น้อมน ำพระรำชปณิธำนและพระรำช 
กระแสด้ำนกำรศึกษำ พัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอนวิชำที่มีเนื้อหำเกี่ยวประวัติศำสตร์และสถำบันพระกษัตริย์ 
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  1.1.2 พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน เพื่อควำมปรองดองและสมำนฉันท์ เช่น กิจกรรมเพ่ือนช่วย
เพ่ือน 
  1.2 กำรบริหำรจัดกำร 
   1.2.1 กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่ชำยขอบ/ชำยแดน 
   1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
 2. ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 แนวทำงหลัก: ผลิต พัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ 
 2.1 กำรยกระดับมำตรฐำน พัฒนำหลักสูตร สื่อ และครูด้ำนภำษำ 
  2.1.1 ยกระดับวิชำภำษำอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงต่อเนื่อง และสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำโดยจัดท ำ Echo 
English Vocational ซึ่งเป็น Application ภำษำอังกฤษ ส ำหรับนักเรียนอำชีวศึกษำและกำรอบรมโดย Boot 
Camp ตลอดจนพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของประชำชนในรูปแบบต่ำงๆ อำทิ หลักสูตรภำษำอังกฤษระยะสั้น 
Application และสื่อต่ำงๆ ที่หลำกหลำย 
  2.1.2 พัฒนำวิชำภำษำจีน โดยหลักกำรเดียวกับวิชำภำษำอังกฤษ โดยปี 2560  
จะด ำเนินกำรเป็นกลุ่มเล็กโดยกำรสนับสนุนของสถำนทูตสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
  2.1.3 ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหำ 
ขำดแคลน บุคลำกรสำยวิทยำศำสตร์ของประเทศ 
  2.1.4 พัฒนำโรงเรียนวิทยำศำสตร์ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขัน 
 2.2 ผลิตก ำลังคนรองรับ New S-Curve โดยสำนพลังประชำรัฐด้ำนกำรศึกษำและจัดกำรศึกษำ  
ทวิภำคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถำนกำรณ์จริงจำกสถำนประกอบกำรและชุมชน “ปรับโรงงำน เป็นโรงเรียน” โดย
มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษำได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับกำรฝึกทักษะกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไป
ตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 
 2.3 ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอน เร่งรัดกำรพัฒนำอำจำรย์ เพื่อผลิตนวัตกรรม และเทคโนโลยี รองรับ
อุตสำหกรรมเป้ำหมำย 10 อุตสำหกรรมใหม่ 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 แนวทำงหลัก 
 3.1 กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
  3.1.1 กำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย 
   1) กระทรวงศึกษำธิกำร รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบำล 1 ถึงระดับชั้นอนุบำล 3 (เด็ก
อำยุ 3 – 5 ปี) และจัดท ำมำตรฐำนผู้เรียน ครู สถำนศึกษำและผู้บริหำรเพื่อประกันคุณภำพให้แก่เด็กปฐมวัยทุก
สังกัด 
   2) หน่วยงำนอื่น อำทิ กระทรวงมหำดไทยรับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
  3.1.2 กำรส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
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   1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็กเยำวชน และต่อ
ยอดกำรสร้ำงควำมดี ซึ่งโมเดลกำรสร้ำงควำมดีมีหลำยทำงทั้งกระบวนกำรลูกเสือ-เนตรนำรี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงกำรยุวทูตควำมดี 
   2) รณรงค์ให้เด็ก“เกลียดกำรโกง ควำมไม่ซื่อสัตย์” 
  3.1.3 กำรพัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน 
   1) หลักสูตรมีควำมยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
   2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชำ ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชำ ภูมิศำสตร์ ICT  
และ Design and Technology โดยวิชำ ICT และ Design and Technology เป็นกำรสนับสนุนช่วยเหลือจำก
ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกำ 
   3) แก้ไขปัญหำอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมกำรอ่ำนโดยเฉพำะกำรอ่ำนให้เด็ก
อนุบำลฟังและกำรปรับปรุงห้องสมุด 
   4) เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรคิดวิเครำะห์ตำมรูปแบบ Active Learning ใน
ห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ เป็นกิจกรรม / วิธีกำรย่อย รวมทั้งกำรรองรับ
ผลกำรทดสอบ PISA และ STEM Education 
  3.1.4 กำรวัดและประเมินผล 
   1) กำรวำงแผนกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
   2) กำรประเมินผล O – Net ในวิชำสังคมศึกษำให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน เป็นผู้ประเมิน ส ำหรับวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ให้สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
   3) กำรออกข้อสอบวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ด ำเนินกำรในรูป 
คณะท ำงำนออกข้อสอบ 
  3.2 กำรผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบคุลำกรทำงกำรศึกษำ 
   3.2.1 กำรสรรหำครู 
   1) โครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น มอบให้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นหน่วยงำนหลักด ำเนินกำรสรรหำครู (กำรผลิตรูปแบบกำร
สรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรติดตำมพร้อมกำรพัฒนำ) 
   2) เปิดโอกำสให้คนเก่งมำเป็นครู 
  3.2.2 ปรับเกณฑ์กำรประเมินวิทยฐำนะครูให้เป็นกำรเชื่อมโยงกับกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้ครูอยู่ใน
ห้องเรียน 
  3.2.3 กำรพัฒนำครู กำรอบรมครู 
   1) หลักสูตรในกำรอบรมครูให้มีควำมเชื่อมโยงกับกำรได้รับวิทยฐำนะและกำรได้รับ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับกำรอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้งกำรพัฒนำครูด้วยระบบ 
TPEP Online 
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   2) หน่วยด ำเนินกำร ให้หน่วยงำนกลำงในกำรพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ได้แก่ สถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัย และสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  แนวทำงหลัก : โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
  4.1 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำโดยยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำที่ 
ต้องกำรควำมช่วยเหลือและพัฒนำเป็นพิเศษอย่ำงเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำง No Child Left 
Behind คือ จัดท ำข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน กำรป้องกัน กำรติดตำมเด็กออกกลำงคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วม
รับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีควำมจ ำเป็นและต้องกำรเป็นพิเศษ 
  4.2 เพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณำกำรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้
สำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบเครือข่ำย ด้ำนระบบข้อมูล 
สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ ด้ำนสื่อและองค์ควำมรู้ รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
และรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง 
  4.3 จัดระบบกำรคัดเลือกเข้ำเรียนมหำวิทยำลัย (Admission) เพ่ือสร้ำงควำมเท่ำเทียม 
ในกำรใช้สิทธิ์เข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำผ่ำนระบบ Clearing-House 
  5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  แนวทำงหลัก : พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
  1. โครงกำรธนำคำรขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ำกลับมำใช้ประโยชน์ 
  2. กำรสร้ำงจิตส ำนึกกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เช่น โรงเรียนตำมพระรำชด ำริ : ต้นแบบกำรจัดกำร 
สิ่งแวดล้อม 
  3. หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยำยผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 
  6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
  แนวทำงหลัก : พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
  6.1 เรื่องกฎหมำย 
  เตรียมควำมพร้อมเก่ียวกับกฎหมำยกำรศึกษำ เพ่ือรองรับร่ำงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... 
จ ำนวน 12 ฉบับ ดังนี้ 
   6.1.1 กฎหมำยหลัก 
    1) พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. .... 
    2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... 
    3) พ.ร.บ.ปฏิรูปกำรศึกษำ :จัดตั้งคณะกรรมกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน 
   6.1.2 กฎหมำยรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปกำรศึกษำ 
    1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ... 
    2) พ.ร.บ. สภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    3) พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
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    4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐำนะและเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครู 
    5) พ.ร.บ. กำรอุดมศึกษำ พ.ศ. .... 
    6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    7) พ.ร.บ. กำรศึกษำตลอดชีวิต พ.ศ. .... 
    8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. .... 
    9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนำครู พ.ศ. .... 
  6.2 ปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  6.3 กำรจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษำ ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
  6.4 กำรขับเคลื่อนนโยบำยระดับพื้นท่ี ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
เป็นฐำนในกำรขับเคลื่อนนโยบำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  6.5 บริหำรจัดกำรโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนำดเล็ก 
 
4) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วิสัยทัศน์ 
           กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคน
ไทย 12 ประกำร 
 3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำและเสริมสร้ำงควำม
รับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ 
เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย มี
คุณภำพและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 
 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำน ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  
 4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพ และเป็น
กลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
 5. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร 
บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ กระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบสู่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
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 6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับกำรพัฒนำคุณ ภำพกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมตำมบริบท
ของพ้ืนที่  
 7. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 8. หน่วยงำนทุกระดับ มีงำนวิจัยที่สำมำรถน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
ยุทธศาสตร์ 
 1. จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 4. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
 5. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง  
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 1.1 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ หรือ “ศำสตร์
พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 
   1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำน      
กำรทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ  ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
ผ่ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง  
 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์   
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณธรรม  
จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
 2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ เช่น อำชญำกรรม  
และควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำงๆสิ่งเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ  ภัยจำกโรคอุบัติใหม่  ภัยจำกไซเบอร์ ฯลฯ 
 3. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ 
 3.1 เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
 3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ  
 3.3 เขตสำมเหลี่ยมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
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 3.4 เขตพ้ืนที่ชำยแดน  
 3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ฯลฯ 
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับหลักสูตร กำรวัดและประเมินผล
ที่เหมำะสม  
     1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และน ำหลักสูตรไปสู่กำร
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ และจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
 1.2 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ  ภำษำประเทศ   คู่ค้ำ และ
ภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย ๑ ภำษำ 
 1.3 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดับ  ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ 
 2. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้  
 2.1 พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ  สังคม  และ
สติปัญญำ ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมช่วงวัย 
     2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
  2.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) 
เน้นทักษะกระบวนกำร ให้เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และคิดสร้ำงสรรค์ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทั้ง
ในและนอกห้องเรียน 
 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ 
  2.7 สนับสนุนกำรผลิต จัดหำ และใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกที่หลำกหลำยรวมทั้งกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ทั้งใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
  2.8 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ เช่น ทวิศึกษำ (Dual Education) , 
หลักสูตรระยะสั้น  
  2.9 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร  ผู้ด้อยโอกำส และผู้
มีควำมสำมำรถพิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม 
  2.10 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพอย่ำง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
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 3. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 3.1 ยกระดับผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA (Programme for International Student 
Assessment)  
  3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำงๆ  
  3.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น สะเต็มศึกษำ (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรคิด และกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำวิจัย และน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 4.1 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  4.2 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพ่ือพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มี
กำรวิจัยในชั้นเรียน 
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย  
 1.1 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพทั้งระบบเชื่อมโยงกับกำร
เลื่ อน วิท ยฐำนะใน รูป แบ บที่ ห ล ำกห ลำย  เช่ น  TEPE Online (Teachers and Educational Personnels  
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่ งกำรเรียนรู้ท ำงวิช ำชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ 
 2. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องในกำรก ำหนด 
กำรก ำหนดแผนอัตรำก ำลัง  กำรสรรหำ  กำรบรรจุแต่งตั้ง  กำรประเมิน และกำรพัฒนำ  กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน  
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 1. เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
  1.1 ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ
และเสมอภำค         
 1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน ระบบ
คุ้มครองนักเรียน และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม  
2. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 2.1 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม ส ำหรับเด็กด้อยโอกำส  ที่ไม่อยู่ใน
ทะเบียนรำษฎร เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ ำตัวประชำชน เป็นต้น 
 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่ำงทั่วถึง เช่น กำรพัฒนำ
คุณภำพศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) , กำร
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พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) 
ฯลฯ  
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1. จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต 
 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม  จริยธรรมและน้อมน ำแนวคิดตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 
  1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำร
เรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  
 1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 1.1 พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือ
กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
 1.2 พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  1.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ ที่มีมำตรฐำนเชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ 
  1.4 สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียนที่
ประสบปัญหำวิกฤตทำงกำรศึกษำ (ICU), โรงเรียนประชำรัฐ (ดีใกล้บ้ำน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬำ, 
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ฯลฯ 
  1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง  
  1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  สถำนศึกษำ 
และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงำนเชิงประจักษ์ 
 2. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 
 2.1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน (Area-base Management), รูปแบบ
กำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ “CLUSTERs” เป็นต้น 
  2.2 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  และ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  
  2.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย  เช่น เครือข่ำยส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 
 2.4 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลังประชำรัฐอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
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     3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน  สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สร้ำงควำม
ตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน กำรก ำกับดูแล ตลอดจนกำรส่วนร่วมรับผิดชอบ ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
  3.2 ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้คัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงราย / พะเยา 
 5.1 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงราย  
 ทิศทำงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเชียงรำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 – 2564 ดังต่อไปนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
 เชียงรำย เมืองแห่งคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำสู่สำกล บนพื้นฐำนวัฒนธรรมล้ำนนำ มวลประชำอยู่เย็นเป็นสุข 
 พันธกิจ 
 1. จัดกำรศึกษำได้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของแต่ละประเภทสถำนศึกษำ 
 2. จัดกำรศึกษำสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพของบุคคล 
 3. จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้ำนภำษำ 
 4. จัดกำรศึกษำอำชีพ มีสมำรถนะสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในประเทศเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงรำยและกลุ่มอนุภำคลุ่มน้ ำโขง (GMS) 
 5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้ำนนำ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 6. จัดกำรศึกษำภำยใต้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ส่งเสริมสถำบันครอบครัวให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 8. สร้ำงผลวิจัยที่มีคุณค่ำ สนับสนุนกำรวิจัยอย่ำงเป็นระบบและส่งเสริมกำรต่อยอดงำนวิจัยสู่สังคมและเชิง
พำณิชย์ 
 เป้าประสงค์หลัก 
 1. ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของแต่ละประเภทสถำนศึกษำ สำมำรถศึกษำต่อ
และประกอบอำชีพตำมควำมต้องกำร 
 2. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ควำมต้องกำรอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มศักยภำพของบุคคล 
 3. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำด้ำนภำษำท่ีมีคุณภำพเป็นไปตำมเป้ำหมำย เต็มศักยภำพของบุคคล 
 4. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำสรรถนะ ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน เขตพัฒนำเศรษฐกิจเชียงรำย 
และตรงกับควำมต้องกำรกลุ่มอนุภำคลุ่มน้ ำโขง (GMS) 
 5. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภำพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพรีล้ำนำ ภูมิปัญญำท้องถิ่นและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 6. ผู้เรียนน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักในกำรด ำรงชีวิตในสังคม 
 7. สถำบันครอบครัว มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน อยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
 8. ภำคีเครือข่ำย ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
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 9. หน่วยงำนกำรศึกษำและสถำนศึกษำ ผลิตผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ และน ำผลงำนวิจัยไปยกระดับคุณภำพ
ชีวิตของคนในสังคมและน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและทุก
รูปแบบ 
  กลยุทธ์ 
  1.1 พัฒนำสถำนศึกษำทุกพ้ืนที่ให้มีรุปแบบกำรเรียนกำรสอน ที่สอดคล้องกับศักยภำพผู้เรียน 
  1.2 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำที่หลำกหลำย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล 
  1.3 พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเสริมสร้ำงทักษะชีวิตในกำรป้องกันภัยพิบัติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
 กลยุทธ์ 
 2.1 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
 2.2 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนสำมำรถสื่อสำร ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน และภำษำอำเซียน 
 2.3 พัฒนำแบบจ ำลองกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ยุคใหม่ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะกำรแสวงควำมด้วยด้วย
ตนเอง 
 2.4 พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำท่ีเหมำะสมกับบริบทของจังหวัดเชียงรำย 
 2.5 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต คุณภำพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี
ล้ำนนำ ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชัพและการมีงานท า 
 กลยุทธ์ 
 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดหลักสูตรอำชัพควบคู่กับวิชำสำมัญ 
 3.2 สนับสนุนให้สถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำ จัดกำรศึกษำวิชำชีพ โดยควำมร่วมมือจำกสถำบันอำชีวศึกษำ
และสถำนประกอบกำร 
 3.3 พัฒนำผู้เรียนพิกำรด้ำนทักษะอำชีพให้เต็มศักยภำพ 
 3.4 พัฒนำคุณภำพแรงงำนให้มีคุณภำพและจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงต่อเนื่อง 
 3.5 พัฒนำองค์ควำมรู้และยกระดับกำรศึกษำอำชีพของบุคลำกร 
 3.6 พัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ เอกชน ผู้ประกอบกำรในกำรใช้ให้ผสมผสำน มุ่งเน้นเพ่ือ
แก้ปัญหำแรงงำนและทรัพยำกรมนุษย ์
 3.7 สนับสนุน ค้นว้ำวิจัย เพ่ือใช้ข้อมูลในกำรแข่งขัน พัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำและลดต้นทุนเพ่ือกำรแข่งขัน
ตลำดในกลุ่มประเทศ GMS และกลุ่มประเทศอำเซียน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ 
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 4.1 ส่งเสริม พัฒนำองค์ควำมรู้ของครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดประเมินผล และกำรใช้สื่อกำรสอน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 4.2 สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ และกำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสถำบันกำรศึกษำในกำรพัฒนำครู 
 4.3 ส่งเสริมครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ น ำกระบวนกำรวิจัยมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่มีคุณภำพ และมีผลงำนทำงวิชำกำร และผลกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 
 4.4 พัฒนำครูให้มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ให้มีควำมรู้ในกำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือพัมนำผู้เรียนทุกระดับ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 กลยุทธ์ 
 5.1 ส่งเสริมให้เครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 5.2 ประสำนส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน ภำคีเครือข่ำย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และยั่งยืนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 กลยุทธ์ 
 6.1 ส่งกำรอมกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้ำนนำ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมภำยใต้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษจังหวัดเชียงราย 
 กลยุทธ์ 
 7.1 สถำนศึกษำทุกระดับในพ้ืนที่พิเศษ มีรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมกับบริบทพ้ืนที่ 
 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 8 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ 
 8.1 วิจัยและพัฒนำครู หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 8.2 วิจัยและพัฒนำเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมที่สำมำรถตอบโจทย์ปัญหำชุมชนและควำมต้องกำรของประเทศ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่ำและกำรแข่งขันได้ 
 8.3 พัฒนำกลไกกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
 8.4 ส่งเสริมกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชนในรูปแบบต่ำงๆ 
 8.5 สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกกำรบริกำรทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
 8.6 พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรกับหน่วยงำนภำยนอกท้ังภำครัฐและเอกชน 
 8.7 เสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
 8.8 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงโอกำสและพัฒนำคุณภำพชีวิต ทั้งด้ำนกำรศึกษำ กำรพัฒนำอำชีพและกำร
สำธำรณสุขให้กับประชำชน 
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 5.2 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพะเยา 
 วิสัยทัศน์ 
  “คนพะเยำได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงมีสุขตำมวิถีล้ำนนำ 
ในโลกศตวรรษท่ี 21” 
 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำกรทุกคนเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเอ้ือต่อกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่งคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ                 
ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และโครงการ 
  เป้าประสงค์รวม 
  1. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค 
  2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ 
  3. ผู้เรียนสำมำรถด ำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่ำงเหมำะสม 
 

  ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม 
  1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค 
  2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ 
  3. ร้อยละของผู้เรียนสำมำรถด ำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่ำงเหมำะสม 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่งคง 
  2. พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
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  3. พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วยวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
  5. ส่งเสริมและกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 

  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. ผู้เรียนมีจิตส ำนึกควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะควำมคิดทัศนคติควำมเชื่อค่ำนิยมและพฤติกรรมที่
เหมำะสมรู้เท่ำทันกำรเปลีย่นแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถด ำรงชีวติอยู่ในสงัคมได้อย่ำงสันติและสงบสุข 
  2. ก ำลังคนมีสมรรถนะตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ควำมประเทศรองรับพลวัตของโลกและกำรแข่งขันในศตวรรษที่ 21 
  3. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำเรียนรู้และพัฒนำตนเองตลอดชีวิต ด้วยรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำทั้งใน
ระบบนอกระบบและตำมอัธยำศัยและมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
  4. ประชำกรทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
  5. ผู้เรียนมีควำมรู้ทักษะทัศนคติและควำมตระหนักในเรื่องควำมส ำคัญของกำรพัฒนำและเติบโต ในสังคม 
  6. ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสำมำรถปรับตัวในโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรรมชำติอย่ำงรวดเร็ว
และรุนแรงได้ 
  7. หน่วยงำนมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
  กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ังคงของสังคมและประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ 
  1.1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่งคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตำม
แนวตะเข็บชำยแดน) และพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำย
ขอบ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ 
  2.1 ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในสำขำท่ีตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2.2 ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
 

  ประเดน็ยุทธศาสตร ์3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพคนทกุช่วงวัย และการสรา้งสังคมแห่งการ
เรียนรู ้
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  กลยุทธ์ 
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วยวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
อย่ำงเหมำะสม เต็มตำมศักยภำพในแต่ละช่วงวัย 
  3.2 ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ให้มีคุณภำพมำตรฐำน
และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
  4.1 เพ่ิมโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
  4.2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ 
  5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน ำแนวคิดตำม         
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในชีวิต 
  5.2 ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับ
กำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์ 
  6.1 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
  6.2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
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ส่วนที่ 3 
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก – ภายใน 

*********** 
1. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 
     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมำยถึง  ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทำงบวกและทำงลบ  ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม จำกกำร
ด ำเนินกำรตำมบทบำทและภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เช่น  นักเรียน ผู้ปกครอง  ประชำชน  ชุมชนใน
ท้องถิ่น บุคลำกรที่เก่ียวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนส่วนเสีย (Stakeholders   Analysis)  ที่ เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มี
ควำมส ำคัญต่อกำรก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้ำประสงค์หลักของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ถูกต้อง ตรง
กับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งที่มีอิทธิพลต่อกำรวำงแผนและกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ จ ำแนกได้เป็น 3 ประเภท  คือ 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Internal  Stakeholders) ได้แก่ ผู้บริหำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำทุกคน 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในกำรรับบริกำร (Marketplace Stakeholders) ได้แก่ สถำนศึกษำ ครู 
นักเรียน  

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมแต่อยู่นอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (External  Stakeholders)  ได้แก่ 
ผู้ปกครอง  ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำนประกอบกำร  สมศ.   สื่อมวลชน  รวมทั้งกลุ่ มกำรเมืองที่เป็น
ทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร  เป็นต้น 

การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ   
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและผู้รับบริการ 

บริการที่ให้ 
ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

1.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน (Internal  Stakeholders)    
1.1 ผู้บริหำรทุกระดับ  
และบุคลำกรระดับ
ปฏิบัติงำนทุกคน 

1.กำรมอบหมำยงำนที่สอดคล้องกับ
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง  ควำมรู้
ควำมสำมำรถและสมรรถนะ 

1.ควำมก้ำวหน้ำ
มั่นคงในอำชีพ 
2.ขวัญก ำลังใจ 

1.ค ำสั่งแบ่งงำน 
2.กำรประชุม  อบรม  สัมมนำ  
3.กำรศึกษำด้วยตนเอง 

2.มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace  Stakeholders)    
2.1 นักเรียน จัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้นักเรียนได้

มำตรฐำนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตำมหลักสูตรให้นักเรียนเป็นคนดี   
คนเก่งและเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 

นักเรียนตั้งใจ
ศึกษำเล่ำเรียน    
มีระเบียบวินัย  
เป็นนักเรียนที่ดี 

1.กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำม
หลักสูตร 
2.กำรปลูกฝังคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์โดยกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
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การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ  (ต่อ) 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้รับบริการ 

บริการที่ให้ ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

3.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมแต่อยู่นอกหน่วยงาน (External  Stakeholders) 
  3.1 ผู้ปกครอง     จัดกำรศึกษำให้บุตร

หลำนอย่ำงเสมอภำค
และมีคุณภำพได้
มำตรฐำน 

ผู้ปกครองดูแล เอำใจใส่
นักเรียนและสนับสนุน 
ส่งเสริมให้ได้เรียนอย่ำง
ต่อเนื่องจนจบหลักสูตร 

1.กำรประชุมผู้ปกครอง 
2.กำรรำยงำนผล       
กำรเรียนและผลงำน
นักเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

3.2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตระหนักให้
ควำมส ำคัญและ
สนับสนุนกำรศึกษำ
รวมถึงมีจิตส ำนึกในกำร
พัฒนำท้องถิ่นตนเอง 

1.โรงเรียนเป็น
หน่วยงำนหลักในกำร
พัฒนำคนในชุมชน 
2.โรงเรียนจัดกำรศึกษำ
ดีมีคุณภำพและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

1.โรงเรียนประชำสัมพันธ์
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 

   

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก – ภายใน 
กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นกำรวำงแผนกลยุทธ์ระดับเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ เริ่มต้นด้วยกำรศึกษำสถำนภำพขอเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือให้รู้สถำนภำพของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำว่ำ
เป็นอย่ำงไร ภำยใต้แนวคิดที่ว่ำลักษณะเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปัจจุบันเป็นระบบเปิด (Open system) ดังนั้นผู้บริหำร
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำเป็นต้องพิจำรณำปัจจัยที่เป็นประโยชน์ต่อกำรสนับสนุนต่อกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และขจัดปัจจัยที่เป็นข้อจ ำกัดต่อกำรด ำเนินงำนอันจะน ำไปสู่ควำมล้มเหลวของ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือให้รู้สถำนภำพของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำว่ำเป็น
อย่ำงไร โดยวิเครำะห์และสังเครำะห์ปัจจัยต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ผลกำรศึกษำศึกษำสภำพแวดล้อมของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จะท ำให้ทรำบว่ำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีโอกำส 
อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนอย่ำงไรบ้ำง เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้ไปก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำหรับ
ขั้นตอนกำรศึกษำสภำพแวดล้อมของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยกำรวิเครำะห์ SWOT (Strengths Weaknesses 

Opportunities and Weaknesses - Analysis) หรือ กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และ อุปสรรคเป็นเครื่องมือ
พ้ืนฐำนที่สำมำรถวิเครำะห์ภำพรวมของสถำนกำรณ์ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ท ำให้ทรำบสถำนกำรณ์ภำยใน (จุดแข็ง
กับจุดอ่อน) และสถำนกำรณ์ภำยนอก (โอกำสและอุปสรรค)  
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       1.สภาพแวดล้อมภายนอก  
              1.1 โอกาส (Opportunities) หมำยถึง ปัจจัยหลักของสภำพแวดล้อมภำยนอกที่เอ้ืออ ำนวยหรือ
สนับสนุนให้สถำนศึกษำประสบผลส ำเร็จ 
    1.2 อุปสรรค (Threats) หมำยถึง หมำยถึง ปัจจัยหลักของสภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีเป็น 
ภัยคุกคำม หรือข้อจ ำกัดที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำไม่ประสบผลส ำเร็จ 
   2.สภาพแวดล้อมภายใน 
               2.1 จุดแข็ง (Strengths) หมำยถึง ปัจจัยหลักของสภำพแวดล้อมภำยในที่เป็นข้อดีหรือข้อเด่นที่ท ำให้
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประสบผลส ำเร็จ 
      2.2 จุดอ่อน (Weaknesses) หมำยถึง ปัจจัยหลักของสภำพแวดล้อมภำยในที่เป็นข้อด้อย ซึ่งส่งผลเสีย
ต่อกำรด ำเนินงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแต่ละ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำไม่สำมำรถควบคุมได้ หรือควบคุมได้ในระยะสั้นๆ ประกอบด้วยปัจจัยในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งมีกำร
วิเครำะห์ได้หลำยด้ำน ในที่นี้ขอเสนอกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ใน 4 ด้ำน (STEP)  ดังต่อไปนี้ 
  1. สังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors : S) ได้แก่ จ ำนวนประชำกร ,ระบบกำรศึกษำ, 
ค่ำนิยม, ขนบธรรมเนียมประเพณ,ี แนวโน้มทำงสังคม กำรคมนำคม, กำรสื่อสำร, อำชีพและปัญหำทำงสังคม 
 2.เทคโนโลยี (Technological Factors : T ) ได้แก่ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี , กำรผลิตเครื่องจักร ,
เทคโนโลยีสำรสนเทศ , ภูมิปัญญำชำวบ้ำน 
 3.เศรษฐกิจ (Economic Factors : E)  ได้แก่ รำยได้ผู้ปกครอง, ภำวะทำงกำรเงิน,  
กำรว่ำงงำน  กำรลงทุนต่ำง ๆ, กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ 
 4.การเมืองและกฎหมาย (Political and Legal  Factors : P) ได้แก่ รัฐธรรมนูญ ,พระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำ, หลักสูตร, นโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด, กฎหมำย,ระเบียบ, กำรแทรกแซงทำง
กำรเมือง 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  เป็นกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อกำรปฏิบัติงำนของ
สถำนศึกษำและสถำนศึกษำสำมำรถควบคุมปัจจัยเหล่ำนี้ได้  ในที่นี้ขอเสนอกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน ใน 6 
ด้ำน (2s4m) ดังต่อไปนี้ 
 1.โครงสร้างและนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา  (Structure Factors: s1) ได้แก่ โครงสร้ำงนโยบำย  
ระบบงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 2.ผลผลิตและการบริการ (Products and Service Factors: s2)  ได้แก่  ประสิทธิภำพของ 
กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ คุณภำพกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ  คุณภำพของนักเรียน 
 3.บุคลากร (Man  Factors : m1) ได้แก่   ปริมำณ และคุณภำพของบุคลำกรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4.ประสิทธิภาพทางการเงิน (Money  Factors: m2)  ได้แก่ ควำมพอเพียง  
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ควำมคล่องตัวในกำรเบิกจ่ำยเงิน ประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยเงินที่เน้นผลผลิต  กำรระดมทรัพยำกร กำรใช้ทรัพยำกร
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 5.วัสดุทรัพยากร (Material  Factors : m3) ได้แก่    ควำมพอเพียงและคุณภำพ 
ของวัสดุอุปกรณ์ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 6.การบริหารจัดการ (Management  Factors : m4)  ได้แก่ กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ กำรมอบอ ำนำจ กำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  กำรประชำสัมพันธ์ 
 

ลักษณะของประโยคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 1.ห้ามเขียนค าวลี ที่ไม่สื่อต่อกำรก ำหนดเป้ำประสงค์/กลยุทธ์/กิจกรรม เช่น สังคมยอมรับหน่วยงำน, 
วัฒนธรรมเป็นอุปสรรค, เทคโนโลยีเอ้ือต่อกำรน ำไปใช้, วิกฤติเศรษฐกิจ, กำรเมืองแทรกแซง, กฎหมำยล้ำสมัย
โครงสร้ำงองค์กรไม่เหมำะสม, นโยบำยไม่ชัดเจน, กำรบริหำรจัดกำรไม่มีประสิทธิภำพ และวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  
เป็นต้น 
 2.ห้ามเขียนค าว่า “มี” ขึ้นต้นประโยค ต้องเขียนค ำประธำนว่ำ “ใครมี” 
 3.ห้ามเขียนค าว่า “ถ้า” หรือ “หาก” เพรำะว่ำเป็นข้อควำมแสดง “เงื่อนไข” แต่กำรวิเครำะห์ต้องกำร
ข้อควำมที่แสดง “สภำพ” ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนำคต 
 4.ห้ามใช้ค าว่า “ควรมี”  “ควรท า”  หรือ “ต้องการ” เพรำะว่ำเป็นข้อควำมแสดงข้อเสนอ หรือกลยุทธ์
(โดยตรง) ให้เก็บไว้เพื่อน ำไปเขียนข้อควำมกลยุทธ์ 
 5.หลีกเลี่ยงการใช้ค าว่า “ขาด” “ไม่มี” หรือ “ยังไม่มี” เพรำะเป็นกำรแสดงข้อเสนอหรือ 
กลยุทธ์ (โดยอ้อม) 

ลักษณะของประโยคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง  จุดอ่อน) 
 ให้เขียนตัวแปรที่แสดงผลของศักยภำพภำยใน (แข็ง หรือ อ่อน) ขององค์กรในปัจจุบัน และอนำคต 
เนื่องมำจำกตัวแปรสำเหตุใด (ซึ่งจะท ำให้ช่วยในกำรเขียนกลยุทธ์) เช่น  

-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูง เนื่องจาก กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูที่เน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ   
 (           ผลที่เกิด               เนื่องจาก                 เหตุใด) 
- ผู้บริหารจัดการบริหารหน่วยงานอย่างมีระบบ เนื่องมาจาก กำรบริหำรจัดที่มีส่วนร่วมจำกทุกส่วน 
(           ผลทีเ่กิด               เนื่องจาก                 เหตุใด) 
ลักษณะของประโยคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  (โอกาส  อุปสรรค) 

 ให้เขียนตัวแปรที่แสดงอิทธิพลจำกภำยนอก (โอกำส หรือ อุปสรรค) ในปัจจุบัน และอนำคต  
มีผลต่อภำรกิจ ใดขององค์กร  (ซึ่งจะท ำให้ช่วยในกำรเขียนเป้ำประสงค์ และผลลัพท์) เช่น  
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

ด้าน ประเด็นส าคัญ 
โอกาส (+)/ 
อุปสรรค(-) 

1.ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม  (S) 

 

1.มีประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญำที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ + 
 

2. มีประเพณีวัฒนธรรมที่หลำกหลำย และมีประเพณีของ 
ชำติพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ 

+ 

3. มีสังคมที่เอ้ืออำทรต่อกัน และมีสภำพที่เป็นชนบท + 
2.ด้านเทคโนโลยี  (T) 1. ควำมก้ำวหน้ำละควำมเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี และมี

เครือข่ำยอินเตอร์เนตที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
+ 

2.ควำมเจริญทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรสื่อสำรบำงประเภทมีผลลบ
ต่อคุณธรรม จริยธรรมของสังคม 

- 

3.ด้านเศรษฐกิจ(E) 
 

1.ประชำชนเห็นควำมส ำคัญทำงกำรศึกษำ ท ำให้ เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและโรงเรียนได้รับกำรสนับสนุน ในกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงด้ำนกำรเงิน 

+ 

2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรำยได้น้อย ว่ำงงำน และไม่สำมำรถ 
ปรับตัวให้เข้ำกับกำรขยำยตัวของระบบเศรษฐกิจท ำให้ 
ไม่สำมำรถสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 

- 

4.ด้านการเมืองและ
กฎหมาย(P) 

1.รัฐมีกฎหมำยกำรศึกษำและยุทธศำสตร์ในกำรจัดกำรศึกษำ
ส่งผลต่อกำรศึกษำของประชำชนชำวไทย และเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำได้ใช้แนวทำงนั้นสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่ 

+ 
 

2.นโยบำยของรัฐด้ำนกำรศึกษำปรับเปลี่ยนตำมรัฐบำลที่เข้ำมำ
บริหำรประเทศ ส่งผลให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรได้
ล่ำช้ำและไม่ต่อเนื่อง 

- 
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2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

ด้าน ประเด็นส าคัญ 
จุดแข็ง (+)/ 
จุดอ่อน(-) 

1.ด้านโครงสร้างและ
นโยบายของเขตพื้นที่

การศึกษา (s1) 

1.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีระบบ  
เนื่องมำจำกโครงสร้ำงของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีควำมชัดเจนและ
มีกำรแบ่งหน้ำที่อย่ำงเหมำะสม 

+ 

2. กำรบริหำรจัดกำรขำดควำมร่วมมือจำกผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจำก
นโยบำยของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ก ำหนดขึ้นโดยส่วนกลำง ซึ่ง
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำไม่มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย 

- 

2.ด้านผลผลิตและการ
บริการ(s2) 

1.บุคลำกรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรมและน ำ
หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำไปประพฤติ ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ ำวันอย่ำง เนื่องจำกเข้ำร่วมโครงกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต 

+ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในภำพรวมนักเรียนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำต่ ำกว่ำเป้ำหมำยโดยเฉพำะกลุ่มวิชำสำระหลัก 5 กลุ่ม
วิชำสำระ เนื่องมำจำก กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
สถำนศึกษำเป็นไปตำมบริบทของพ้ืนที่ของสถำนศึกษำ 

- 

3.ด้านบุคลากร( m1) 
 

1. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำขำดบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ครบตำมกรอบ
อัตรำก ำลังของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

- 

2. บุคลำกรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำขำดควำมเชี่ยวชำญในกำร
ปฏิบัติงำน  

- 

4.ด้านประสิทธิภาพการเงิน
(m2) 

 

1. งบประมำณที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำไม่
เพียงพอ และมีควำมล่ำช้ำในกำรจัดกำรจัดสรรจำกส่วนกลำง 

- 

2. งบประมำณเบิกจ่ำยเป็นไปตำมท่ีก ำหนด และเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้ 

+ 

5.ด้านวัสดุทรัพยากร (m3) 1. อำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีควำมพร้อมในกำร
บริกำรครูและผู้รับบริกำรเนื่องจำกมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

+ 

2. อำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำยังขำดพ้ืนที่บำงส่วนที่
จ ำเป็นต่อกำรให้บริกำรและพำหนะต่ำงๆ เช่น ลำนจอรถ 
รถยนต์รำชกำร  

- 

6.ด้านการบริหารจัดการ
(m4) 

 

1. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพ เนื่องจำก 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีแผนพัฒนำกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติกำร 
อย่ำงชัดเจนมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 

+ 
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2. ระบบเครือข่ำยที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรกับโรงเรียนมีควำม
ล่ำช้ำและไม่เป็นปัจจุบัน เพรำะขำดบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่มีควำมเชี่ยวชำญ 

- 
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ส่วนที่  4 
ทิศทางการจัดการศึกษาระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 

**************** 
วิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

“ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 36  เป็นองค์กรแห่งควำมทันสมัย คุณภำพก้ำวไกล  
ฉับไวด้วยบริกำร ” 

ค่านิยมขององค์กร 
 “องค์กรแห่งควำมทันสมัย มีคุณธรรม บริกำรประทับใจ ฉับไวด้วยบริกำร” 

วัฒนธรรมองค์กร : SPM 36 
           S : Systematic  การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีระบบ โดยใช้รูปแบบวงจร 
     คุณภาพ P-D-C-A   

1. ร่วมมือ ร่วมใจ คิดวำงแผนงำนอย่ำงเป็นระบบ (Plan) 
2. ระดมสรรพก ำลังปฏิบัติภำรกิจอย่ำงสุดพลัง (Do) 
3. เสริมพลัง กระตุ้น เตือนใจข้อผิดพลำด (Check) 
4. กำรน ำข้อเสนอแนะไปเป็นแบบอย่ำงที่ดีขององค์กร(Action) 

 P : Participation การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักควำมโปร่งใส 
4. หลักกำรมีส่วนร่วม 
5. หลักควำมรับผิดชอบ 
6. หลักควำมคุ้มค่ำ 

 M : 4M   การบริหารจัดการโดยมีปัจจัยพ้ืนฐานหลัก 4 ประการ 
1. บุลำกร (Man) 
2. งบประมำณ (Money) 
3. ทรัพยำกรอ ำนวยควำมสะดวก (Materials) 
4. กำรบริหำรจัดกำร (Management) 

 3   การบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม 3 องค์คณะ 
     1. คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
     2. คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
     3. คณะกรรมกำรเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
        จังหวัด 
            6   การบริหารงานโดยใช้เครือข่ายสหวิทยาเขต 6 สหวิทยาเขต 
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    1.  สหวิทยำเขตริมกก 
    2.  สหวิทยำเขตเบญจมิตร 
    3.  สหวิทยำเขตสุดถิ่นไทย 
    4.  สหวิทยำเขตอิงโขง 
    5.  สหวิทยำเขตภำมยำว 
    6.  สหวิทยำเขตภูลังกำ      
 เป้าประสงค์หลัก   
 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย มี
คุณภำพและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเสมอภำค 
 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำน  ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  
 4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพ และเป็น
กลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
 5. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร 
บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ  กระจำยอ ำนำจและ ควำมรับผิดชอบสู่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
 6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับกำรพัฒนำคุณ ภำพกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมตำมบริบท
ของพ้ืนที่  
 7. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 8. หน่วยงำนทุกระดับ มีงำนวิจัยที่สำมำรถน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงราย  
 ทิศทำงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเชียงรำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 – 2564 ดังต่อไปนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
 เชียงรำย เมืองแห่งคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำสู่สำกล บนพื้นฐำนวัฒนธรรมล้ำนนำ มวลประชำอยู่เย็นเป็นสุข 
 พันธกิจ 
 1. จัดกำรศึกษำได้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของแต่ละประเภทสถำนศึกษำ 
 2. จัดกำรศึกษำสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพของบุคคล 
 3. จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้ำนภำษำ 
 4. จัดกำรศึกษำอำชีพ มีสมำรถนะสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในประเทศเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงรำยและกลุ่มอนุภำคลุ่มน้ ำโขง (GMS) 
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 5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้ำนนำ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 6. จัดกำรศึกษำภำยใต้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ส่งเสริมสถำบันครอบครัวให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 8. สร้ำงผลวิจัยที่มีคุณค่ำ สนับสนุนกำรวิจัยอย่ำงเป็นระบบและส่งเสริมกำรต่อยอดงำนวิจัยสู่สังคมและเชิง
พำณิชย์ 
 เป้าประสงค์หลัก 
 1. ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของแต่ละประเภทสถำนศึกษำ สำมำรถศึกษำต่อ
และประกอบอำชีพตำมควำมต้องกำร 
 2. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ควำมต้องกำรอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มศักยภำพของบุคคล 
 3. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำด้ำนภำษำท่ีมีคุณภำพเป็นไปตำมเป้ำหมำย เต็มศักยภำพของบุคคล 
 4. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำสรรถนะ ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน เขตพัฒนำเศรษฐกิจเชียงรำย 
และตรงกับควำมต้องกำรกลุ่มอนุภำคลุ่มน้ ำโขง (GMS) 
 5. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภำพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพรีล้ำนำ ภูมิปัญญำท้องถิ่นและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 6. ผู้เรียนน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักในกำรด ำรงชีวิตในสังคม 
 7. สถำบันครอบครัว มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน อยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
 8. ภำคีเครือข่ำย ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 9. หน่วยงำนกำรศึกษำและสถำนศึกษำ ผลิตผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ และน ำผลงำนวิจัยไปยกระดับคุณภำพ
ชีวิตของคนในสังคมและน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและทุก
รูปแบบ 
  กลยุทธ์ 
  1.1 พัฒนำสถำนศึกษำทุกพ้ืนที่ให้มีรุปแบบกำรเรียนกำรสอน ที่สอดคล้องกับศักยภำพผู้เรียน 
  1.2 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำที่หลำกหลำย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล 
  1.3 พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเสริมสร้ำงทักษะชีวิตในกำรป้องกันภัยพิบัติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
 กลยุทธ์ 
 2.1 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
 2.2 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนสำมำรถสื่อสำร ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน และภำษำอำเซียน 
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 2.3 พัฒนำแบบจ ำลองกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ยุคใหม่ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะกำรแสวงควำมด้วยด้วย
ตนเอง 
 2.4 พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำท่ีเหมำะสมกับบริบทของจังหวัดเชียงรำย 
 2.5 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต คุณภำพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี
ล้ำนนำ ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชัพและการมีงานท า 
 กลยุทธ์ 
 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดหลักสูตรอำชัพควบคู่กับวิชำสำมัญ 
 3.2 สนับสนุนให้สถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำ จัดกำรศึกษำวิชำชีพ โดยควำมร่วมมือจำกสถำบันอำชีวศึกษำ
และสถำนประกอบกำร 
 3.3 พัฒนำผู้เรียนพิกำรด้ำนทักษะอำชีพให้เต็มศักยภำพ 
 3.4 พัฒนำคุณภำพแรงงำนให้มีคุณภำพและจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงต่อเนื่อง 
 3.5 พัฒนำองค์ควำมรู้และยกระดับกำรศึกษำอำชีพของบุคลำกร 
 3.6 พัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ เอกชน ผู้ประกอบกำรในกำรใช้ให้ผสมผสำน มุ่งเน้นเพ่ือ
แก้ปัญหำแรงงำนและทรัพยำกรมนุษย ์
 3.7 สนับสนุน ค้นว้ำวิจัย เพ่ือใช้ข้อมูลในกำรแข่งขัน พัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำและลดต้นทุนเพ่ือกำรแข่งขัน
ตลำดในกลุ่มประเทศ GMS และกลุ่มประเทศอำเซียน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ 
 4.1 ส่งเสริม พัฒนำองค์ควำมรู้ของครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดประเมินผล และกำรใช้สื่อกำรสอน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 4.2 สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ และกำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสถำบันกำรศึกษำในกำรพัฒนำครู 
 4.3 ส่งเสริมครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ น ำกระบวนกำรวิจัยมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่มีคุณภำพ และมีผลงำนทำงวิชำกำร และผลกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 
 4.4 พัฒนำครูให้มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ให้มีควำมรู้ในกำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือพัมนำผู้เรียนทุกระดับ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 กลยุทธ์ 
 5.1 ส่งเสริมให้เครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 5.2 ประสำนส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน ภำคีเครือข่ำย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และยั่งยืนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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 กลยุทธ์ 
 6.1 ส่งกำรอมกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้ำนนำ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมภำยใต้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษจังหวัดเชียงราย 
 กลยุทธ์ 
 7.1 สถำนศึกษำทุกระดับในพ้ืนที่พิเศษ มีรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมกับบริบทพ้ืนที่ 
 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 8 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ 
 8.1 วิจัยและพัฒนำครู หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 8.2 วิจัยและพัฒนำเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมที่สำมำรถตอบโจทย์ปัญหำชุมชนและควำมต้องกำรของประเทศ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่ำและกำรแข่งขันได้ 
 8.3 พัฒนำกลไกกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
 8.4 ส่งเสริมกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชนในรูปแบบต่ำงๆ 
 8.5 สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกกำรบริกำรทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
 8.6 พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรกับหน่วยงำนภำยนอกท้ังภำครัฐและเอกชน 
 8.7 เสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
 8.8 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงโอกำสและพัฒนำคุณภำพชีวิต ทั้งด้ำนกำรศึกษำ กำรพัฒนำอำชีพและกำร
สำธำรณสุขให้กับประชำชน 
 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพะเยา 
 วิสัยทัศน์ 
  “คนพะเยำได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงมีสุขตำมวิถีล้ำนนำ 
ในโลกศตวรรษท่ี 21” 
 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำกรทุกคนเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเอ้ือต่อกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่งคงของสังคมและประเทศชำติ 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ                 
ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และโครงการ 
  เป้าประสงค์รวม 
  1. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค 
  2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ 
  3. ผู้เรียนสำมำรถด ำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่ำงเหมำะสม 
 

  ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม 
  1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค 
  2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ 
  3. ร้อยละของผู้เรียนสำมำรถด ำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่ำงเหมำะสม 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่งคง 
  2. พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
  3. พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วยวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
  5. ส่งเสริมและกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 

  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. ผู้เรียนมีจิตส ำนึกควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะควำมคิดทัศนคติควำมเชื่อค่ำนิยมและพฤติกรรมที่
เหมำะสมรู้เท่ำทันกำรเปลีย่นแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถด ำรงชีวติอยู่ในสงัคมได้อย่ำงสันติและสงบสุข 
  2. ก ำลังคนมีสมรรถนะตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ควำมประเทศรองรับพลวัตของโลกและกำรแข่งขันในศตวรรษที่ 21 
  3. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำเรียนรู้และพัฒนำตนเองตลอดชีวิต ด้วยรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำทั้งใน
ระบบนอกระบบและตำมอัธยำศัยและมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
  4. ประชำกรทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
  5. ผู้เรียนมีควำมรู้ทักษะทัศนคติและควำมตระหนักในเรื่องควำมส ำคัญของกำรพัฒนำและเติบโต ในสังคม 
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  6. ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสำมำรถปรับตัวในโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรรมชำติอย่ำงรวดเร็ว
และรุนแรงได้ 
  7. หน่วยงำนมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
  กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ังคงของสังคมและประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ 
  1.1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่งคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตำม
แนวตะเข็บชำยแดน) และพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำย
ขอบ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ 
  2.1 ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในสำขำท่ีตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2.2 ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
 

  ประเดน็ยุทธศาสตร ์3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพคนทกุช่วงวัย และการสรา้งสังคมแห่งการ
เรียนรู ้
  กลยุทธ์ 
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วยวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
อย่ำงเหมำะสม เต็มตำมศักยภำพในแต่ละช่วงวัย 
  3.2 ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ให้มีคุณภำพมำตรฐำน
และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
  4.1 เพ่ิมโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
  4.2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ 
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  5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน ำแนวคิดตำม         
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในชีวิต 
  5.2 ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับ
กำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์ 
  6.1 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
  6.2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
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ส่วนที่ 5 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560 -2564) 
*************** 

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ระยะ 4 ปี 
 การก าหนดโครงการ/กิจกรรมระยะ 4 ปี ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เป็นกำรก ำหนดโครงกำร/
กิจกรรม และประมำณกำรงบประมำณโครงกำร ที่ด ำเนินกำรในระยะ 4 ปี ที่จะมำตอบสนองในแต่ละกลยุทธ์ 
โครงกำรในระดับนี้คือโครงกำรที่เชื่อมโยงกับงบประมำณต่ำง ๆ ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้จัดท ำเป็นปกติอยู่
แล้ว ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือต้องกำรสร้ำงโครงกำรในกำรด ำเนินงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในช่วงระยะเวลำที่
ก ำหนด เพื่อตอบสนองเป้ำประสงค์  พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  ตัวชี้วัด  และค่ำเป้ำหมำย  ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำโรงเรียนในระยะ 4 ปี  
 

ขอบข่ายของการก าหนดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 -ควำมหมำยของโครงกำร 
 -ที่มำของโครงกำร 
 -กระบวนกำรก ำหนดโครงกำร 
 โครงกำร หมำยถึง เป็นส่วนที่รวมกิจกรรม หรือกำรปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรโดยตรง 
และน ำไปสู่กำรตอบสนองกลยุทธ์ เป้ำประสงค์ ในแต่ละประเด็นกลยุทธ์
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แผนงาน / โครงการ/ กิจกรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

กลยุทธ์ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

กลยุทธ์ระดับโครงการ โครงการ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

งบประมาณ ปี พ.ศ. 
แหล่ง

งบประมาณ 
รวม 

(2561-
2564) 

2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่ 1 จัด
การศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง 

1.1. พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนให้ประชำกรในวัยเรียนระดับ
มัธยมศึกษำทุกคนได้รับกำรศึกษำที่
เหมำะสมและมคีุณภำพ 

1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรยีนใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 36  
ด้วยกำรนิเทศอยำ่งเป็นระบบ 
  1.1 พัฒนำศักยภำพ และ
สมรรถนะของผู้นิเทศ ดำ้น
กำรนิเทศกำรศึกษำ 
  1.2 นิเทศ ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำใน
สังกัดตำมนโยบำยและ
จุดเน้นของ สพฐ 
   1.3 นิเทศ ติดตำมกำร
พัฒนำหลักสตูรและกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน โดย
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
   1.4 พัฒนำระบบนิเทศ
ภำยในของสถำนศึกษำ 
 
 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม 
และ

ประเมิน 
ผลกำรจัด
กำรศึกษำ 

1,800,000 300,000 400,000 500,000 600,000 งบ สพฐ. 
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กลยุทธ์ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

กลยุทธ์ระดับโครงการ โครงการ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

งบประมาณ ปี พ.ศ. แหล่ง
งบประมาณ รวม 

(2561-
2564) 

2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่ 1 จัด
การศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ขัน้พ้ืนฐำนให้ประชำกรในวัยเรียนระดับ
มัธยมศึกษำทุกคนได้รับกำรศึกษำที่
เหมำะสมและมคีุณภำพ 

2. พัฒนำหลักสูตรก้ำวสู่
มัธยมศึกษำยุคใหม่ 4.0 
  2.1 ทักษะกำรจัดกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  2.2  จัดระบบกลไกกำร
ทดสอบกำรวัดและ
ประเมินผล 
  2.3  พัฒนำสื่อ และ
นวัตกรรมกำรเรียนรู้ทีม่ี
คุณภำพมำตรฐำน 
  2.4 กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำตำมเกณฑ์ของ
สถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
  

กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม 
และ

ประเมิน 
ผลกำรจัด
กำรศึกษำ 

3,900,000 
 

800,000 
 

900,000 
 

1,000,000 
 

1,200,000 
 

งบ สพฐ. 
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กลยุทธ์ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธร์ะดับโครงการ โครงการ ผู้รับผิด 
ชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. แหล่ง
งบประมาณ 

รวม 
(2561-
2564) 

2561 2562 2563 2564 

1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำ
ผู้เรยีนอย่ำงมีคณุภำพด้วยกำรปรบั
หลักสตูร กำรวดัและประเมินผลที่
เหมำะสม 
2. ส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนสิยัรัก
กำรอ่ำน 
3. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
4. ส่งเสรมิสนับสนุนกำรท ำวิจยั และน ำ
ผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสรมิ สนับสนุนกำรเข้ำ
ร่วมงำนศิลปหตัถกรรม
นักเรียน 
  1.1 ประชุมกำรจัดกำร
แข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภำคเหนือ 
  1.2 เข้ำร่วมงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบั
ภำคเหนือ และตดิตำม
โรงเรียนในสังกัดที่เข้ำร่วม
กำรแข่งขัน 
  1.3 จัดกำรแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบั
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
  1.4 ประเมินผลกำรแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

กลุ่ม
ส่งเสริม
กำรจัด

กำรศึกษำ 

1,400,000 200,000 300,000 
 

400,000- 500,000- งบ สพฐ. 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ให้สำมำรถจัดกำรเรยีนรู้อย่ำงมีคณุภำพ
ในรูปแบบที่หลำกหลำย 
2. พัฒนำระบบกำรบรหิำรงำนบุคคลให้
มีประสิทธิภำพ โดยเช่ือมโยงกับ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรก ำหนด กำร
ก ำหนดแผนอัตรำก ำลัง  กำรสรรหำ  
กำรบรรจุแต่งตั้ง  กำรประเมิน และกำร
พัฒนำ  กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและ
ก ำลังใจในกำรท ำงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.พัฒนำและคัดเลือกครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อ
มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศแบบมือ
อำชีพ 
  1.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต 36 (SPM36 
Awards)  
  1.2 คัดเลือกผลงำนเป็นท่ี
ประจักษ์เข้ำรับรำงวัล OBEC 
Awards 
2. พัฒนำข้ำรำชกำรครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สพม.
36 ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และ
ศตวรรษที่ 21 
  2.1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรช้ำ
รำชกำรครดู้ำนบรหิำรงำน
บุคคลในสถำนศึกษำ 
  2.2  อบรมแนวทำง
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้มีและเลื่อน
วิทยฐำนะช ำนำญกำรพเิศษ 
และเชี่ยวชำญ 
  2.3  พัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรม ผู้อ ำนวยกำร     
 
 
 

กลุ่ม
พัฒนำครู

และ
บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำ 

 
 
 
 
 
 

กลุ่ม
พัฒนำครู

และ
บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำ 

 
 
 
 

2,200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000,000 

400,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000,000 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000,000 

600,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000,000 

700,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000,000 
 

งบ สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบ สพฐ. 
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    2.4  พัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรม ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ 
   2.5 พัฒนำข้ำรำชกำรครู 
ต ำแหน่งครผูู้ช่วย ส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 36   
   2.6  อบรมเชิงปฏิบัติกำร
จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง กำร
เลื่อนเงินเดือน 
   2.7  อบรมเชิงปฏิบัติกำร
ให้ควำมรู้ทำงวินัยและกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัย
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
  2.8  ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เพื่อหำแนวทำงกำรประเมิน
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้มีและเลื่อน
วิทยฐำนะช ำนำญกำรพเิศษ 
และเชี่ยวชำญ 
  2.9 พัฒนำบุคลำกร
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 36 
(Organization 
Development) 
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กลยุทธ์ที่ 4 ขยาย
โอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 5 จัด
การศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสรมิประชำกรวัยเรยีนทุกคนให้
ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำง
กำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึง มีคุณภำพและ
เสมอภำค 
2. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ
ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัด
กำรศึกษำท่ีเหมำะสม ส ำหรับเด็กด้อย
โอกำส  ท่ีไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร เช่น 
เด็กไร้สญัชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว 
เด็กไทยทีไ่ม่มเีลขประจ ำตัวประชำชน  
 
 
 
1. จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคณุภำพ
ชีวิต ส่งเสรมิ สนับสนุนกำรสร้ำง
จิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม  
จริยธรรม และน้อมน ำแนวคิดตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติใน
กำรด ำเนินชีวิต 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถำนศึกษำ
พัฒนำหลักสตูร กระบวนกำรเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรสรำ้งเสริมคณุภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

1. ส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำสู่
สถำนศึกษำเพื่อกำรเรียนรู ้
  1.1 โรงเรียนคุณธรรม 
  1.2 โรงเรียนสุจริต 
  1.3 ส่งเสริมกิจกรรมงำน
ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด 
  1.4 ส่งเสริมกำรแข่งขันกีฬำ
นักเรียน 
  1.5 ค่ำยสภำนักเรยีน 
“แกนน ำหยุดยั้งปัญหำ ด้วย
พลังเด็กและเยำวชน 
   1.6 หนึ่งใจ ติวให้น้อง 
 
1. โครงกำรต่อยอดขยำยผล
พัฒนำศูนย์ กำรเรยีนรูล้ดใช้
พลังงำนกำรจัดกำรขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
สถำนศึกษำเพื่อขยำยผล
ควำมรู้ด้ำนกำรจดักำรขยะ 
ลดใช้พลังงำนและกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่กำร
ปฏิบัติในสถำนศึกษำและ
ชุมชน 
2. โครงกำรนวัตกรรม
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) 
 
 
 

กลุ่ม
ส่งเสริม
กำรจัด
กำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่ม
ส่งเสริม
กำรจัด
กำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
กลุ่ม
ส่งเสริม
กำรจัด
กำรศึกษำ 
 
 

7,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,800,000 

1,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 

1,500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400,000 

2,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 

2,500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600,000 

งบ สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบ สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบ สพฐ. 
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษา 
 

1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพ พัฒนำระบบกำรวำงแผน 
กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบตัิ กำรก ำกับ 
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อ
กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดย
ยึดหลักธรรมำภิบำล 
2. สร้ำงควำมเขม้แข็งในกำรบริหำร
จัดกำรแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมกำร
บริหำรจดักำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำโดยใช้
พื้นที่เป็นฐำน (Area-base 
Management), รูปแบบกำรบริหำร
แบบกระจำยอ ำนำจ 
3. ส่งเสรมิกำรมสี่วนร่วมพัฒนำคณุภำพ
ผู้เรยีน ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง 
ชุมชน  สังคม และสำธำรณชน ใหม้ี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนัก
ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรก ำกับ
ดูแล ตลอดจนกำรส่วนร่วมรับผิดชอบใน
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 

1. พัฒนำประสิทธิภำพกำร
บริหำรงำนโยบำยและแผน 
  1.1 จัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำและแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำป ี
   1.2 จัดท ำข้อมูล
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 
 
2. พัฒนำงำนกำรเงิน กำร
บัญชี และกำรพสัด ุ
  2.1 อบรมเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 
บัญชี พัสดุ ของสถำนศึกษำ
ในสังกัด 
  2.2  อบรมบุคลำกรผูจ้ะ
เกษียณอำยรุำชกำร 
 
3. เสริมสร้ำงศักยภำพกำร
บริหำรจดักำรส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 36 
   3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
   3.2  กำรบริกำรทำง
วิชำกำรด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ  
 
 
 

กลุ่ม
นโยบำย
และแผน 

 
 
 
 
 

กลุ่ม
บริหำร 
งำน

กำรเงิน
และ

สินทรัพย ์
 
 

กลุ่ม
อ ำนวย 
กำร 

1,500,000 
 
 
 
 
 
 
 
1,500,000 
 
 
 
 
 
 
 
7,000,000 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 

1,000,000 
 
 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 

1,500,000 
 
 

400,000 
 
 
 
 
 
 
 

400,000 
 
 
 
 
 
 
 

2,000,000 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 

2,500,000 
 
 

งบ สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 

งบ สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 

งบ สพฐ. 
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  3.3  พัฒนำศักยภำพกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 36 
 3.4  ประชุมทีมบริหำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 36 
  3.5 พัฒนำศักยภำพกำร
ปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำ
และลูกจ้ำงช่ัวครำว 
(พนักงำนขับรถ) ในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 36 
  3.6 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับระบบกำรควบคมุ
ภำยใน 
  3.7 ประชุมผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 36 
   3.8 พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรทั้งระบบ 
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  4. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
กำรตรวจสอบภำยในของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 36 
  4.1 ติดตำมตรวจสอบกำร
บริหำรงบประมำณของ
สถำนศึกษำในสังกัด 
  4.2 เพิม่ประสิทธิภำพ
เครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยใน
สถำนศึกษำ 
  4.3 ส่งเสริมสนบัสนุน
ศักยภำพผูต้รวจสอบภำยใน 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภำยใน 

1,500,000 
 

200,000 
 

300,000 
 

400,000 
 

500,000 
 

งบ สพฐ. 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 31,700,000 5,700,000 8,600,000 11,500,000 14,500,000  
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คณะผู้จัดท า 
 

 
ที่ปรึกษา 
นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
นายประจักษ์   สีหราช  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 
ผู้ให้ข้อมูล 
ประธานเครือข่ายส่งเสรมิประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย/พะเยา 
ประธานสหวิทยาเขต 
ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรูจ้ังหวัดเชียงราย/พะเยา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม ศูนย์ หน่วย 
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบโครงการ 
โรงเรียนในสังกัดทั้ง 59 โรงเรยีน 
 
ผู้จัดท า 
1. นางสาวอรญัญา  แยงเจริญ  ผู้อ านวยกลุม่นโยบายและแผน 
2. นางนิยดา  พรหมเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
3. นายวริทธิ์พล  บุญวงค ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
4. นายวรวิทย ์  ขาวฟอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
5. นางศศิวิมล  วิกุล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
6. นายภาราดร   กลิ่นอยู ่  เจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


