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ค ำน ำ    
  
 
  ด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)     
พ.ศ. 2562 ได้เน้นย้ าถึงความส าคัญของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการห้าปี โดยในมาตรา 4 ได้ยกเลิกความใน   
วรรคหนึ่งของมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           
พ.ศ. 2546 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ว่า “มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ          
ส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง” และใน
มาตราที่ 9 ยังได้ก าหนดไว้ว่า “ในระยะแรก การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี          
ตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562      
ให้จัดท าเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2565 ไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2562 ดังนั้น                    
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้ด าเนินการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอีกครั้ง เพ่ือให้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ มีความทันสมัย สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็น
เครื่องมือส าคัญในการก าหนดกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานให้กับกลุ่มงานในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
ได้ใช้เป็นกรอบ แนวทางในการบริหารจัดการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสามารถน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป  
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 กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร โดยเน้น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้  
การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้เน้นย้ าถึงความส าคัญของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการห้าปี  โดยใน
มาตรา 4 ได้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนว่า “มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ” 
และในมาตราที่ 9 ยังได้ก าหนดไว้ว่า “ในระยะแรก การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี          
ตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้
จัดท าเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2565 ไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2562 ดังนั้น ในปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้ด าเนินการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอีกครั้ง เพ่ือให้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ก าหนดกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานให้กับกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 
 
 
  
 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ           
พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. จัดท านโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

ภำรกิจของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

 4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนา
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ที่อยู่ในพ้ืนที่ 5 
อ าเภอทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ คือ   
 

 1. อ าเภอฝาง  เป็นที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 2. อ าเภอแม่อาย      ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตพ้ืนที่การศึกษา ห่างจากที่ตั้งของส านักงาน  
    เขตพ้ืนที่การศึกษาประมาณ 32 กิโลเมตร 
  3. อ าเภอไชยปราการ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ห่างจากที่ตั้งของส านักงานเขต 
     พ้ืนที่การศึกษาประมาณ 14 กิโลเมตร 
 4. อ าเภอเชียงดาว ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ห่างจากท่ีตั้งของส านักงานเขต 
    พ้ืนที่การศึกษาประมาณ 70 กิโลเมตร 
 5. อ าเภอเวียงแหง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ห่างจากท่ีตั้งของ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประมาณ 130 กิโลเมตร 
 

 การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความซับซ้อนเนื่องจาก   
มีพ้ืนที่รับผิดชอบถึง 4,893 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา ป่าไม้ และเป็นเขตชายแดนซึ่งมี
อาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นแนวยาวกว่า 100 กิโลเมตร จากอ าเภอฝาง     
อ าเภอแม่อาย อ าเภอเชียงดาว จนถึงอ าเภอเวียงแหง 
 

 การคมนาคมและการติดต่อระหว่างสถานศึกษาเป็นไปด้วยความยากล าบากเนื่องจากสถานศึกษาส่วนใหญ่
จะตั้งอยู่ในพ้ืนที่ทุรกันดาร ห่างไกล โดยสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 ที่ไกลที่สุดมีระยะทางเกือบ 200 กิโลเมตร และมีสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่บนภูเขาสูงอีกจ านวนมาก 
 

  
 

ข้อมูลทั่วไปของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

 ผู้รับบริการประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์ มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี สังคม และภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร และจ านวนหนึ่งยังเป็นผู้อพยพจากประเทศเพ่ือนบ้านที่เข้ามา        
ขายแรงงาน ท าให้มีเด็กวัยเรียนจ านวนมากที่ไม่มีเอกสารทางทะเบียนราษฎร์ ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ        
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท าให้มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น   
 

 จากสภาพภูมิประเทศซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ภูเขาสูง ทุรกันดาร ส่งผลให้ผู้เรียนจ านวนหนึ่งซึ่งเข้าเรียนในสถานศึกษา
ที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนของตนไม่สะดวกต่อการเดินทางไป-กลับในวันเดียว ต้องเข้าพักนอนในสถานศึกษา ซึ่งต้อง
เป็นธุระจัดหาที่พักให้ตามสภาพความขาดแคลนในรูปแบบของโรงเรียนพักนอน จ านวน 13 โรงเรียน (ข้อมูล         
ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กในพ้ืนที่ ให้ได้รับการศึกษา      
อย่างทั่วถึง ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
  
1. จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัดและนอกสังกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 
 

อ ำเภอ 

สถำนศึกษำสังกัด สพป.ชม 3 
โรงเรียน
ขนำดเล็ก 

โรงเรียน
พักนอน 

สพม. 
โรงเรียน
เอกชน 

ตชด. 
กำร 

ศึกษำ
พิเศษ ประถม ม.ต้น ม.ปลำย รวม 

เชียงดาว 22 16 1 39 15 7 2 4 2 1 
ฝาง 28 20 1 49 16 0 1 6 1 0 
แม่อาย 23 12 1 36 4 5 0 0 2 1 
เวียงแหง 6 3 0 9 0 1 1 0 1 0 
ไชยปราการ 13 8 0 21 7 0 1 5 0 0 

รวม 92 59 3 154 42 13 5 15 6 2 
 
 
 

2. จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กจ ำแนกรำยอ ำเภอ  (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 
 

อ ำเภอ 
จ ำนวนโรงเรียน 

ทั้งหมด 
โรงเรียนขนำดเล็ก 

จ ำนวน ร้อยละ 
เชียงดำว 39 15 9.74 
ฝำง 49 16 10.38 
แม่อำย 36 4 2.60 
เวียงแหง 9 - - 
ไชยปรำกำร 21 7 4.55 

รวม 154 42  27.27 
 
 
 
 

ข้อมูลจ ำนวนสถำนศึกษำ/ผู้เรียน 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

3. จ ำนวนผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับที่จัดกำรเรียนกำรสอน  
   (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 
 

ระดับชั้น 
อ ำเภอ 

รวม 
ฝำง แม่อำย ไชยปรำกำร เชียงดำว เวียงแหง 

อ.1 297 157 69 106 0 629 
อ.2 1,004 938 439 720 311 3,412 
อ.3 1,148 1,033 448 946 374 3,949 

รวมปฐมวัย 2,449 2,128 956 1,772 685 7,990 
ป.1 1,428 1,326 587 1,582 478 5,401 
ป.2 1,329 1,128 553 1,430 427 4,867 
ป.3 1,219 1,048 482 1,343 397 4,489 
ป.4 1,125 966 460 1,300 383 4,234 
ป.5 1,024 937 412 1,183 407 3,963 
ป.6 1,060 886 374 1,002 369 3,691 

รวมประถม 7,185 6,291 2,868 7,840 2,461 26,645 
ม.1 801 563 246 616 182 2,408 
ม.2 634 529 198 538 141 2,040 
ม.3 615 487 207 477 133 1,919 

รวม ม.ต้น 2,050 1,579 651 1,631 456 6,367 
ม.4 8 26 0 36 0 70 
ม.5 7 23 0 38 0 68 
ม.6 4 29 0 42 0 75 

รวม ม.ปลำย 19 78 0 116 0 213 
รวมทั้งสิ้น 11,703 10,076 4,475 11,359 3,602 41,215 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

4. จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
 

บุคลำกร จ ำนวน (คน) 
ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 * ผอ.สพป.  
 * รอง ผอ.สพป. 
 * ศึกษานิเทศก์ 
 * บุคลากรทางการศึกษา 
 * ลูกจ้างประจ า   

            * ลูกจ้างชั่วคราว 

 
1 
3 
13 
35 
2 
11 

ข้ำรำชกำรครูปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำ  
           * ผู้อ านวยการโรงเรียน 
           * รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
           * ข้าราชการครู 
           * พนักงานราชการ 
           * ลูกจ้างประจ า   
           * ลูกจ้างรายเดือนนักการภารโรง 
           * ลูกจ้างรายเดือนนักการภารโรง (จากโครงการคืนครูฯ) 
           * ลูกจ้างชั่วคราว (งบ สพฐ.) ดังนี้ 

 
141 
2 

2,044 
113 
42 
31 
21 
307 

 
 
 

             - ครูธุรการ 
             - ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
             - ครูวิกฤต 
             - ครูวิทย์-คณิต 
             - ครูผู้ทรงคุณค่า  

จ านวน 154 คน 
จ านวน   59 คน 
จ านวน   68 คน 
จ านวน   22 คน 
จ านวน     4 คน 

 
5. รำยช่ือโรงเรียนในฝัน 3 รุ่น        จ านวน 10 โรงเรียน 
 

โรงเรียนในฝัน โรงเรียน อ ำเภอ 
รุ่นที่ 1 1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 

2. โรงเรียนบ้านแม่นะ 
แม่อาย 

เชียงดาว 
รุ่นที่ 2 1. โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 

2. โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 
3. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 
4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30*  

ไชยปราการ 
เวียงแหง 

ฝาง 
แม่อาย 

รุ่นที่ 3 1. โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 
2. โรงเรียนบ้านม่วงชุม 
3. โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 
4. โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 

เชียงดาว 
ฝาง 

แม่อาย 
ฝาง 

หมำยเหตุ   *สังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

6. รำยช่ือโรงเรียนดีประจ ำต ำบล     จ านวน 28 โรงเรียน 

 
 

ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ 
รุ่นปี พ.ศ. 2553 

1. โรงเรียนบ้านเชียงดาว  เชียงดาว 

รุ่นปี พ.ศ. 2554 
1. โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง   
2. โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย  
3. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง  
4. โรงเรียนบ้านจอง   
5. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว  

เชียงดาว 
ฝาง 

แม่อาย 
เวียงแหง 

ไชยปราการ 
รุ่นปี พ.ศ. 2555 

1. โรงเรียนบ้านเมืองคอง   
2. โรงเรียนบ้านอ่าย   
3. โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1  
4. โรงเรียนบ้านสุขฤทัย   
5. โรงเรียนบ้านกองลม   

เชียงดาว 
ไชยปราการ 

ฝาง 
แม่อาย 

เวียงแหง 
รุ่นปี พ.ศ. 2556 

1. โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน   
2. โรงเรียนบ้านปงต า   
3. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง  
4. โรงเรียนชุมชนบ้านคาย   
5. โรงเรียนบ้านปางป๋อ 

เชียงดาว 
ไชยปราการ 

ฝาง 
แม่อาย 

เวียงแหง 
รุ่นปี พ.ศ. 2557 

1. โรงเรียนบ้านปางเฟือง   
2. โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย  
3. โรงเรียนบ้านนาหวาย   
4. โรงเรียนวัดป่าแดง   
5. โรงเรียนบ้านแม่ข่า   
6. โรงเรียนบ้านแม่คะ   
7. โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 
8.  โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 

เชียงดาว 
เชียงดาว 
เชียงดาว 

ไชยปราการ 
ฝาง 
ฝาง 

แม่อาย 
แม่อาย 

รุ่นปี พ.ศ. 2558  

1. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง   
2. โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น  
3. โรงเรียนวัดนันทาราม 
4. โรงเรียนบ้านโละ 

 

ฝาง 
ฝาง 
ฝาง 

แม่อาย 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

7. รำยช่ือโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล     จ านวน 27 โรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ 
1. บ้านเชียงดาว เชียงดาว 
2. บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาว 
3. บ้านปางเฟือง เชียงดาว 
4. บ้านเมืองคอง เชียงดาว 
5. ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาว 
6. บ้านรินหลวง เชียงดาว 
7. บ้านแม่นะ เชียงดาว 
8. บ้านปงต า ไชยปราการ 
9. วัดป่าแดง ไชยปราการ 
10. ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการ 
11. บ้านใหม่หนองบัว ไชยปราการ 
12. บ้านต้นผึ้ง ฝาง 
13. บ้านม่อนปิ่น ฝาง 
14. บ้านแม่ข่า ฝาง 
15. บ้านแม่คะ ฝาง 
16. เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝาง 
17. บ้านปางสัก ฝาง 
18. บ้านเวียงฝาง ฝาง 
19. วัดนันทาราม ฝาง 
20. เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) แม่อาย 
21. บ้านป่าก๊อ แม่อาย 
22. ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อาย 
23. ชุมชนบ้านคาย แม่อาย 
24. ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อาย 
25. บ้านสันต้นหมื้อ แม่อาย 
26. บ้านจอง เวียงแหง 
27. บ้านเวียงแหง เวียงแหง 
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8. โรงเรียนพักนอนและจ ำนวนนักเรียนพักนอน ภำคเรียนที่ 2/2563   จ านวน 13 โรงเรียน 
 

ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ ำนวนนักเรียนพักนอน 
ระดับ 
ประถม 

ระดับ 
มัธยม 

รวม 

1 บ้านห้วยม่วง 159 44  0 44 
2 บ้านวังมะริว 75 14  0 14 
3 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 724 11 8 19 
4 บ้านแม่แมะ 72 60  0 69 
5 บ้านนามน 226 59 32 91 
6 ศึกษานารีอนุสรณ์2 199 49  0 49 
7 บ้านสันต้นหมื้อ 572 1 22 23 
8 ดอยสามหมื่น 64 21 5 26 
9 บ้านหนองบัว 69 56  0 56 
10 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 404 79 33 118 
11 บ้านห้วยจะค่านฯ 177 28 11 39 
12 บ้านเมืองคอง 163 9 9 18 
13 บ้านแม่นะ 313  0 10 10 

รวม 3,217 431 130 561 
 
9. โรงเรียนคุณธรรมชั้นน ำ       จ านวน  43  โรงเรียน  ดังต่อไปนี้ 
  1.  โรงเรียนบ้านปางเฟือง        2. โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 
  3.  โรงเรียนบ้านแม่นะ    4. โรงเรียนบ้านโป่งนก 
  5.  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย    6. โรงเรียนบ้านสินชัย 
  7.  โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก    8. โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ฯ 
  9.  โรงเรียนบ้านเมืองนะ    10. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 
  11. โรงเรียนบ้านป่าแดง    12. โรงเรียนบ้านดง   
  13. โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่   14. โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ  
  15. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง    16. โรงเรียนบ้านเหมืองแร่  
  17. โรงเรียนบ้านหนองยาว   18. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 

    19.โรงเรียนบ้านม่วงชุม              20. โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 
     21. โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง   22. โรงเรียนบ้านแม่สาว 
     23.โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1   24. โรงเรียนบ้านดอน 
     25. โรงเรียนบ้านสันป่าแดง   26. โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 
 27. โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน   28. โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 
 29. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง    30. โรงเรียนบ้านเมืองคอง 
 31. โรงเรียนบ้านท่ามะแกง   32. โรงเรียนบ้านหนองขวาง 
 33. โรงเรียนบ้านเวียงหวาย   34. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 
 35. โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว   36. โรงเรียนบ้านต้นโชค 
 37. โรงเรียนบ้านหลวง    38. โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 
 39. โรงเรียนบ้านขอบด้ง    40. โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 
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 41. โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง   42. โรงเรียนบ้านนาหวาย 
  43. โรงเรียนบ้านปางปอย      
    

10. โรงเรียนที่มีเด็กพิกำรเรียนรวมเด็กปกติ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธ.ค. 63) จ านวน  126  โรงเรียน 
1. โรงเรียนกมล - เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)   2. โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 
3. โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย    4. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 
5. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง       6. โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 
7. โรงเรียน ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8   8. โรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 
9. โรงเรียนบ้านกองลม     10. โรงเรียนบ้านขอบด้ง 
11. โรงเรียนบ้านจอง     12. โรงเรียนบ้านดง 
13. โรงเรียนบ้านดอน     14. โรงเรียนบ้านดอนชัย   

 15. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง     16. โรงเรียนบ้านต้นส้าน   
 17. โรงเรียนบ้านต้นโชค     18. โรงเรียนบ้านถ้ า   
 19. โรงเรียนบ้านถ้ าตับเตา    20. โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ฯ 
 21. โรงเรียนบ้านท่ามะแกง    22. โรงเรียนบ้านทุ่งละคร   
 23. โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว)   24. โรงเรียนบ้านนามน   
 25. โรงเรียนบ้านนาหวาย     26. โรงเรียนบ้านปงต า   
 27. โรงเรียนบ้านป่าก๊อ     28. โรงเรียนบ้านปางป๋อ   
 29. โรงเรียนบ้านปางปอย     30. โรงเรียนบ้านปางมะเยา  
 31. โรงเรียนบ้านป่างิ้ว     32. โรงเรียนบ้านปางเฟือง  
 33. โรงเรียนบ้านปางแดง     34. โรงเรียนบ้านป่าบง   
 35. โรงเรียนบ้านป่าแดง       36. โรงเรียนบ้านม่วงชุม   
 37. โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก     38. โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น   
 39. โรงเรียนบ้านยาง     40. โรงเรียนบ้านรินหลวง   
 41. โรงเรียนบ้านลาน     42. โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย  
 43. โรงเรียนบ้านสบคาบ     44. โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ  
 45. โรงเรียนบ้านสันต้นเปา    46. โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย  
 47. โรงเรียนบ้านสันป่าข่า     48. โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ  
 49. โรงเรียนบ้านสันป่าแดง    50. โรงเรียนบ้านสันม่วง   
 51. โรงเรียนบ้านสินชัย     52. โรงเรียนบ้านสุขฤทัย   
 53. โรงเรียนบ้านหนองขวาง    54. โรงเรียนบ้านหนองขีน้กยาง  
 55. โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม    56. โรงเรียนบ้านหนองบัว   
 57. โรงเรียนบ้านหนองยาว    58. โรงเรียนบ้านหนองเขียว  
 59. โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู    60. โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง  
 61. โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์   62. โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง  
 63. โรงเรียนบ้านห้วยบง     64. โรงเรียนบ้านห้วยบอน  
 65. โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง    66. โรงเรียนบ้านห้วยปู   
 67. โรงเรียนบ้านห้วยศาลา    68. โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม  
 69. โรงเรียนบ้านห้วยห้อม    70. โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน  
 71. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง)    72. โรงเรียนบ้านห้วยไผ่   
 73. โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง)    74. โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 
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 75. โรงเรียนบ้านอรุโณทัย     76. โรงเรียนบ้านออน   
 77. โรงเรียนบ้านอ่าย     78. โรงเรียนบ้านฮ่างต่ า   
 79. โรงเรียนบ้านเชียงดาว     80. โรงเรียนบ้านเปียงหลวง  
 81. โรงเรียนบ้านเมืองคอง    82. โรงเรียนบ้านเมืองนะ   
 83. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง     84. โรงเรียนบ้านเวียงหวาย  
 85. โรงเรียนบ้านเวียงแหง     86. โรงเรียนบ้านเหมืองแร่  

87. โรงเรียนบ้านแม่กอนใน    88. โรงเรียนบ้านแม่ข่า 
89. โรงเรียนบ้านแม่คะ     90. โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 
91. โรงเรียนบ้านแม่นะ     92. โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 
93. โรงเรียนบ้านแม่สาว     94. โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 
95. โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน       96. โรงเรียนบ้านแม่แมะ 
97. โรงเรียนบ้านแม่ใจ     98. โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 
99. โรงเรียนบ้านโป่งนก     100 . โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน 
101. โรงเรียนบ้านโป่งไฮ     102. โรงเรียนบ้านใหม่   

 103. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว    104. โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุลฯ 
 105. โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าขุนคอง    106. โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่  
 107. โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์    108. โรงเรียนวัดจอมคีรี   
 109. โรงเรียนวัดนันทาราม    110. โรงเรียนวัดบ้านท่า   
 111. โรงเรียนวัดป่าแดง     112. โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  
 113. โรงเรียนวัดห้วยน้ าเย็น    114. โรงเรียนวัดอรัญวาสี  

115. โรงเรียนวิรุณเทพ     116. โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1  
117. โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2    118. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 
119. โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1   120. โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9ฯ 
121. โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ ารู    122. โรงเรียนแกน้อยศึกษา  

 125. โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม   124. โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่  
 126. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 

 

11. โรงเรียนขนำดเล็ก (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)   จ านวน  42 โรงเรียน   
      1. โรงเรียนบ้านถ้ า     2. โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 
 3. โรงเรียนบ้านทุ่งละคร     4. โรงเรียนบ้านดอน 
 5. โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว    6. โรงเรียนบ้านออน 
 7. โรงเรียนบ้านวังมะริว     8. โรงเรียนบ้านหนองบัว   
 9. โรงเรียนดอยสามหมื่น     10. โรงเรียนบ้านแม่แมะ   
 11. โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ     12. โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว)  
 13. โรงเรียนวัดจอมคีรี     14. โรงเรียนบ้านสบคาบ   
 15. โรงเรียนวัดปางมะโอ     16. โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง)  
 17. โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง)    18. โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน  
 19. โรงเรียนบ้านสันม่วง     20. โรงเรียนบ้านดงป่าลัน   
 21. โรงเรียนบ้านสันต้นเปา    22. โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 
 23. โรงเรียนบ้านหนองขวาง    24. โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 
 25. โรงเรียนบ้านต้นส้าน     26. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง  
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 27. โรงเรียนบ้านแม่ใจ     28. โรงเรียนบ้านห้วยบอน 
 29. โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม    30. โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 

31. โรงเรียนบ้านสันทราย     32. ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 
33. โรงเรียนบ้านห้วยปู     34. โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 
35. โรงเรียนบ้านดอนชัย     36. โรงเรียนบ้านปงต า   

 37. โรงเรียนบ้านห้วยบง     38. โรงเรียนวัดอรัญญวาสี   
39. โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง    40. โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา  

 41. โรงเรียนบ้านถ้ าตับเตา     42. โรงเรียนบ้านผาแดง  
 

12. โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ /ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ำย    จ านวน  10  โรงเรียน 
1. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง       6. โรงเรียนบ้านแม่คะ   
2. โรงเรียนบ้านเชียงดาว     7. โรงเรียนบ้านอรุโณทัย    

 3. โรงเรียนบ้านแม่สาว     8. โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 
 4. โรงเรียนบ้านเปียงหลวง    9. โรงเรียนบ้านปางป๋อ 

5. โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น    10. โรงเรียนบ้านอ่าย 
 

13. โรงเรียนต้นแบบศูนย์ PEER (Primary Education English Resource Center)   จ านวน  5  โรงเรียน     
  1. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง        4.  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่     
  2. โรงเรียนบ้านเชียงดาว       5.  โรงเรียนบ้านกองลม    
  3. โรงเรียนบ้านแม่สาว     
 

14. โรงเรียนต้นแบบแกนน ำสุจริตและเครือข่ำย      จ านวน  153  โรงเรียน 
       - โรงเรียนต้นแบบแกนน ำสุจริต      จ านวน   1  โรงเรียน 
   1. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง  
       - โรงเรียนเครือข่ำยแกนน ำสุจริต 10 %     จ านวน  16  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนบ้านโป่งถืบ     2. โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) 
 3. โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง)    4. โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น   
 5. โรงเรียนบ้านสันทราย     6. โรงเรียนบ้านแม่คะ 
 7. โรงเรียนชุมชนบ้านคาย     8. โรงเรียนบ้านดง 
 9. โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ฯ   10. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 
 11. โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน     12. โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 
 13. โรงเรียนบ้านปางเฟือง    14. โรงเรียนบ้านต้นโชค 
 15. โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก     16. โรงเรียนบ้านจอง 
       - โรงเรียนเครือข่ำยแกนน ำสุจริต 20 %     จ านวน  32  โรงเรียน 

1. โรงเรียนบ้านถ้ า     2. โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 
3. โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม     4. โรงเรียนบ้านเมืองคอง 
5. โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย    6. โรงเรียนบ้านนาหวาย 
7. โรงเรียนบ้านแม่นะ     8. โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน 
9. โรงเรียนบ้านม่วงชุม     10. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 
11. โรงเรียนบ้านยาง     12. โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 
13. โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย    14. โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 
15. โรงเรียนบ้านเวียงหวาย    16. โรงเรียนบ้านปางสัก 
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17. โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่    18. โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 
19. โรงเรียนบ้านป่าแดง     20. โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 
21. โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย  22. โรงเรียนบ้านแม่สาว 

23. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง    24. โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 
25. โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง    26. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 
27. โรงเรียนวัดบ้านท่า     28. โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 
29. โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น    30. โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 
31. โรงเรียนบ้านเวียงแหง     32. โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 

- โรงเรียนเครือข่ำยแกนน ำสุจริต 30% และ 40%     จ านวน  104  โรงเรียน 
1. โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม     2. โรงเรียนบ้านแม่ใจ 
3. โรงเรียนบ้านห้วยบอน     4. โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 
5. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง    6. โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 
7. โรงเรียนบ้านหนองยาว     8. โรงเรียนบ้านต้นส้าน 
9. โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง    10. โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 
11. โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1    12. โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 

13. โรงเรียนบ้านหนองขวาง    14. โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 
15. โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ   16. โรงเรียนวิรุณเทพ 
17. โรงเรียนบ้านขอบด้ง     18. โรงเรียนบ้านลาน 
19. โรงเรียนบ้านหัวนา     20. โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม 
21. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง     22. โรงเรียนวัดนันทาราม 
23. โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง    24. โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 
25. โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง    26. โรงเรียนบ้านสันม่วง 
27. โรงเรียนบ้านแม่ข่า     28. โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 
29. โรงเรียนบ้านสันต้นเปา    30. โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 
31. โรงเรียนบ้านปางปอย     32. โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม 
33. โรงเรียนบ้านห้วยศาลา    34. โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) 
35. โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 3    36. โรงเรียนบ้านห้วยปู 
37. โรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร 8   38. โรงเรียนวัดห้วยน้ าเย็น 
39. โรงเรียนบ้านท่ามะแกง    40. โรงเรียนบ้านฮ่างต่ า 
41. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง     42. โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 
43. โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู    44. โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 
45. โรงเรียนประพันอารีย์-หงษ์สกุล   46. โรงเรียนบ้านสันปอธง 
47. โรงเรียนบ้านโละ     48. โรงเรียนบ้านหลวง (แม่อาย) 
49. โรงเรียนบ้านป่าก๊อ     50. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 
51. โรงเรียนบ้านดอนชัย     52. โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 
53. โรงเรียนบ้านโป่งไฮ     54. โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 
55. โรงเรียนบ้านสันป่าข่า     56. โรงเรียนบ้านแม่ขิ 
57. โรงเรียนบ้านอ่าย     58. โรงเรียนบ้านถ้ าตับเตา 
59. โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา    60. โรงเรียนบ้านปงต า 
61. โรงเรียนบ้านห้วยบง     62. โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 
63. โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์    64. โรงเรียนสันติวนา 
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65. โรงเรียนบ้านสินชัย     66. โรงเรียนบ้านผาแดง 
67. โรงเรียนบ้านห้วยไผ่     68. โรงเรียนวัดป่าแดง 
69. โรงเรียนบ้านป่างิ้ว     70. โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 
71. โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว)    72. โรงเรียนวัดจอมคีรี 
73. โรงเรียนบ้านสบคาบ     74. โรงเรียนวัดปางมะโอ 
75. โรงเรียนบ้านแม่แมะ     76. โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 
77. โรงเรียนบ้านทุ่งละคร     78. โรงเรียนบ้านดอน 
79. โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม    80. โรงเรียนบ้านเชียงดาว 
81. โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว)   82. โรงเรียนบ้านปางแดง 
83. โรงเรียนบ้านวังมะริว     84. โรงเรียนบ้านหนองบัว 
85. โรงเรียนดอยสามหมื่น    86. โรงเรียนบ้านออน 
87. โรงเรียนบ้านปางมะเยา    88. โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ 
89. โรงเรียนบ้านใหม่     90. โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 
91. โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าขุนคอง    92. โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 
93. โรงเรียนบ้านเมืองนะ     94. โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 
95. โรงเรียนแกน้อยศึกษา    96. โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 
97. โรงเรียนบ้านหนองเขียว    98. โรงเรียนบ้านรินหลวง 
99. โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ ารู    100. โรงเรียนบ้านกองลม 
101. โรงเรียนบ้านนามน     102. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 
103. โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์    104. โรงเรียนบ้านปางป๋อ 
 

15. โรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินโรงเรียนสุจริตพระรำชทำน 
 1. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง       จ านวน  1  โรงเรียน 
 

16. โรงเรียนต้นแบบศูนย์แนะแนว  และศูนย์แนะแนวเครือข่ำยระดับเขตพื้นที่   จ านวน  13  โรงเรียน 
       - โรงเรียนต้นแบบศูนย์แนะแนวระดับเขตพื้นที่      จ านวน  1  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 
 

       - โรงเรียนศูนย์แนะแนวเครือข่ำยระดับเขตพื้นที่        จ านวน  12 โรงเรียน 
 1. โรงเรียนบ้านเมืองนะ     2. โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 
 3. โรงเรียนบ้านแม่คะ     4. โรงเรียนบ้านเชียงดาว 
 5. โรงเรียนบ้านแม่ข่า     6. โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (อ.ฝาง) 
 7. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12    8. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 

9. โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย    10. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 
11. โรงเรียนบ้านนามน     12. โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 

 

17. โรงเรียนในโครงกำรพระรำชด ำริ      จ านวน  3  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 
 2. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 
 3. โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 
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18. โรงเรียนโครงกำรหลวง       จ านวน  4  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9ฯ 
 2. โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ 
 3. โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 
 4. โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 
 

19. โรงเรียนที่ด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (สวนพฤษศำสตร์โรงเรียน) จ านวน  26 โรงเรียน 
 1. โรงเรียนบ้านม่วงชุม     2. โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 
 3. โรงเรียนบ้านโป่งนก     4. โรงเรียนบ้านแม่คะ 
 5. โรงเรียนบ้านปางปอย     6. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้   
 7. โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย    8. โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน 
 9. โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง)    10. โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 
 11. โรงเรียนบ้านสันป่าแดง    12. โรงเรียนวัดศรีบุญเรื่อง 
 13. โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย    14. โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 
 15. โรงเรียนบ้านห้วยปู     16. โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 
 17. โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ฯ   18. โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 
 19. โรงเรียนบ้านถ้ าตับเตา    20. โรงเรียนบ้านนาหวาย 
 21. โรงเรียนบ้านรินหลวง     22. โรงเรียนบ้านปางเฟือง 
 23. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง)   24. โรงเรียนบ้านเวียงแหง 
 

 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) 
 25. โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา (สช.)    26. โรงเรียนอนุบาลเอ้ือวิทยา (สช.) 
  

20. โรงเรียนจัดกำรเรียนวิชำชีพร่วมกับวิทยำลัยกำรอำชีพฝำง (เพื่อกำรมีงำนท ำ)  จ านวน  4  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 
 2. โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 
 3. โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ (จัดการศึกษาแบบทวิศึกษา) 
 4. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 
 

21. โรงเรียนที่เป็นศูนยส์ะเต็มศึกษำ (STEM) เขตพ้ืนที่การศึกษา   จ านวน   1  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนบ้านบ้านสันต้นหมื้อ  
 

22. ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ  จ านวน  15  โรงเรียน   
1. โรงเรียนบ้านเปียงหลวง    2. โรงเรียนบ้านปางป๋อ 
3. โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน     4. โรงเรียนบ้านแม่นะ  
5. โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่    6. โรงเรียนบ้านใหม่ 
7. โรงเรียนบ้านสันป่าแดง     8. โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  
9. โรงเรียนบ้านโป่งนก     10. โรงเรียนบ้านแม่คะ 
11. โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง    12.โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 
13. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง    14. โรงเรียนบ้านโละ 
15. โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 
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23. โรงเรียนที่มีผลกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพภำยใน 
      ของโรงเรียน ปี 2562 (ปี 2563 ไม่มีการประเมิน)    จ านวน  7  โรงเรียน 
      โรงเรียนขนำดเล็ก 
 1. โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ     2. โรงเรียนบ้านบ้านผาแดง 
 3. โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน   
      โรงเรียนขนำดกลำง  
 1. โรงเรียนบ้านเหมืองแร่     2. โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 
 3. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)  
       โรงเรียนขนำดใหญ่ 
 1. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง  
24. โรงเรียนภำยใต้โครงกำรคอนเน็กซ์อีดี (Connext ED)    จ านวน  16  โรงเรียน 
     โรงเรียนประชำรัฐ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2559 
 1. โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ    2. โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 
 3. โรงเรียนวัดป่าแดง     4. โรงเรียนบ้านปงต า 
 5. โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง    6. โรงเรียนบ้านเมืองคอง 
 7. โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย    8. โรงเรียนบ้านแม่ข่า 
 9. โรงเรียนบ้านป่าก๊อ     10. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 
 11. โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่   
  

      โรงเรียนประชำรัฐ รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2561 
12. โรงเรียนบ้านเชียงดาว     13. โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง)  

 

      โรงเรียนในอุปถัมภ์ของภำคเอกชน 
 14. โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง)    15. โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ฯ 
       โรงเรียนกองทุนทำงกำรศึกษำ 
     16. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 
 

25. โรงเรียนโครงกำรร่วมพัฒนำ Partnership School Project   จ านวน  1  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 
 

26. โรงเรียนในโครงกำรร้อยใจรักษ์      จ านวน  3  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 3    2. โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 
 3. โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม 
 

27. โรงเรียนในโครงกำรอ่ำงขำงโมเดล      จ านวน  5  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนบ้านขอบด้ง     2. โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9ฯ 
 3. โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง)    4. โรงเรียนสันติวนา 
 5. โรงเรียนบ้านผาแดง 
 

28. โรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่   จ านวน  19  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนบ้านขอบด้ง     2. โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 
 3. โรงเรียนบ้านผาแดง     4. โรงเรียนสันติวนา 
 5. โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู    6. โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 
 7. โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ฯ   8. โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9ฯ 
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 9. โรงเรียนบ้านดงป่าลัน     10. โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 
 11. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง     12. โรงเรียนบ้านหนองขวาง 
 13. โรงเรียนวิรุณเทพ     14. โรงเรียนบ้านกองลม 
 15. โรงเรียนบ้านเปียงหลวง    16. โรงเรียนบ้านนาหวาย 
 17. โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน     18. โรงเรียนบ้านรินหลวง 
 19. โรงเรียนบ้านออน 
   

 
 
 
 
 
1. เปรียบเทียบผลกำรประเมิน (NT) ปี 2558 – 2562 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
 

 
 

ด้ำน 
ปีกำรศึกษำ ระดับประเทศ 

2562 2558 2559 2560 2561 2562 
ด้านภาษา 38.14 44.70 47.24 46.43 46.85 44.94 
ด้านค านวณ 31.10 32.72 37.25 43.16 46.15 46.46 
ด้านเหตุผล 41.92 46.78 42.03 42.14 ไม่จัดสอบ ไม่จัดสอบ 

 
 

 

 
 
 
 
 

ผลกำรจัดกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-Net)  
ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 

 
 
1) ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
 

 
                            
 

  

สาระ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
ปีการศึกษา เพิ่มขึ้น/ลดลง 

จากปี 61 สพป.ชม 3 ประเทศ 
สูงกว่า/   
ต่ ากว่า 2560 2561 2562 

ภาษาไทย 42.96 52.11 44.45 -7.66 44.45 49.07 -4.62 
ภาษาอังกฤษ 28.31 30.90 27.51 -3.39 27.51 34.42 -6.91 
คณิตศาสตร์ 32.94 31.73 28.99 -2.74 28.99 32.90 -3.91 
วิทยาศาสตร์ 36.31 37.99 32.54 -5.54 32.54 35.55 -3.01 
เฉลี่ยรวม 4 สำระ 35.13 38.18 33.37 -4.83 33.37 37.99 -4.62 
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2) ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 

 
 
 

สาระ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
ปีการศึกษา เพิ่มขึ้น/ลดลง 

จากปี 61 สพป.ชม 3 ประเทศ 
สูงกว่า/   
ต่ ากว่า 2560 2561 2562 

ภาษาไทย 46.42 52.00 53.23 1.23 53.23 55.14 -1.91 
ภาษาอังกฤษ 27.04 26.28 29.12 2.84 29.12 33.25 -4.13 
คณิตศาสตร์ 23.47 26.65 23.25 -3.40 23.25 26.73 -3.48 
วิทยาศาสตร์ 30.86 34.85 29.62 -5.23 29.62 30.07 -0.45 
เฉลี่ยรวม 4 สำระ 35.60 34.95 33.81 -1.14 33.81 36.30 -2.49 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

 
 3) ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

 
 
 

 
สาระ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
ปีการศึกษา เพิ่มขึ้น/ลดลง 

จากปี 61 สพป.ชม 3 ประเทศ 
สูงกว่า/   
ต่ ากว่า 2560 2561 2562 

ภาษาไทย 40.26 37.76 28.90 -8.86 28.90 42.21 -13.31 
สังคมศึกษาฯ 30.32 30.90 29.95 -0.95 29.95 35.70 -5.75 
ภาษาอังกฤษ 23.80 22.98 20.82 -2.16 20.82 29.20 -8.38 
คณิตศาสตร์ 18.70 20.77 16.21 -4.56 16.21 25.41 -9.20 
วิทยาศาสตร์ 26.06 24.71 23.81 -0.90 23.81 29.20 -5.39 
เฉลี่ยรวม 5 สำระ 27.83 27.42 23.93 -3.49 23.93 32.34 -8.41 
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 เกณฑ์การให้คะแนนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 5 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน มากที่สุด 
 4 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน มาก 
 3 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน น้อย 
 1 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน น้อยท่ีสุด 
 
1. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social - Cultural : S) 

โอกาส (Opportunities : O) (+) อุปสรรค (Threats : T) (-) 

ข้อมูลสนับสนุน 
คะแนน
เฉลี่ย ข้อมูลสนับสนุน 

คะแนน
เฉลี่ย 

O1 ชุมชนมีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น 
ส่งผลต่อการจัดการศึกษาหลักสูตรการมีงานท า
ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

3.27 T1 ความหลากหลายทางภาษา ส่งผลต่อการ
สื่อสาร และเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ 

 

2.82 

O2 ชุมชนเข้มแข็ง  มีความอบอุ่น ความผูกพัน ส่งผล
ให้เกิดความร่วมมือกันในสังคม 

3.45 T2 บางประเพณีส่งผลต่อการจัดการเรียนการ
เนื่องจากนักเรียนต้องหยุดเรียนเป็นระยะ
เวลานาน 

2.36 

O3 มีภูมิปัญญาท้องถิ่น/แหล่งเรียนรู้ /ปราชญ์
ชาวบ้านที่หลากหลาย ส่งผลให้สถานศึกษามี
แหล่งเรียนรู้/วิทยากรท้องถิ่น หรือแบบอย่างการ
เรียนรู้ การด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่น และ
วิถีชีวิต 

3.73 T3 แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง ส่งผลให้มี
โรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน 

 

3.73 

O4 ชุมชน/ผู้ปกครองให้ความส าคัญกับการศึกษา
ของบุตรหลาน ส่งผลให้ อัตราการเข้าเรียน
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

4.27 T4 จ านวนแรงงานต่างด้าวที่อพยพเข้ามาใน
เขตบริการเพ่ิมขึ้น ท าให้มีจ านวนนักเรียนที่
ไ ม่ มี สัญชาติ ไทย เ พ่ิมขึ้ น  ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.55 

  T5 ผู้ปกครองบางคนไม่เห็นความส าคัญของ
การเข้ารับการศึกษาของบุตรหลาน จึงให้
บุตรหลานที่อยู่ในวัยเรียนออกไปท างาน
ช่วยผู้ปกครอง 

1.55 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.68 คะแนนเฉลี่ยรวม 2.60 
 

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกแบบ STEP 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ส่วนที่ 2 
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2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological : T) 

โอกาส (Opportunities : O) (+) อุปสรรค (Threats : T) (-) 

ข้อมูลสนับสนุน 
คะแนน
เฉลี่ย ข้อมูลสนับสนุน 

คะแนน
เฉลี่ย 

O5 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้มีสื่อการ
เรียนการสอนที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองตามความสนใจแต่ละบุคคล 

3.18 T6 โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้โทรศัพท์
ในโรงเรียน ขัดกับนโยบายส่งเสริมให้
นักเรียนค้นคว้าออนไลน์ของต้นสังกัด 

1.64 

O6 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ส านักงาน
เขต พ้ืนที่ การศึกษา และสถานศึกษาน ามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนการสอน 

4.36 T7 ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการ
เข้าถึงสื่อของเยาวชนอย่างไร้ขีดจ ากัด ท า
ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

3.00 

O7 มีหน่วยงานของรัฐและเอกชนสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้อินเทอร์เน็ตให้กับทุก
โรงเรียน 

4.36   

O8 มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านระบบ DLTV, DLIT 

4.18   

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.02 คะแนนเฉลี่ยรวม 2.32 
 
3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic : E) 

โอกาส (Opportunities : O) (+) อุปสรรค (Threats : T) (-) 

ข้อมูลสนับสนุน 
คะแนน
เฉลี่ย ข้อมูลสนับสนุน 

คะแนน
เฉลี่ย 

O9  มีภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจการค้า
ชายแดน เช่น ด่านผ่านแดนระหว่างประเทศ
ต่างๆ 

3.18 T8 ขาดการจัดการเรียนการสอนภาษาของ
ประเทศข้างเคียง เช่น ภาษาพม่า เพ่ือ
รองรับการค้าชายแดน 

1.82 

O10 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจ านวนมาก ส่งผลให้
ประชากรเกิดรายได้ 

2.82 T9 ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
ไม่สามารถให้การสนับสนุนปัจจัยต่างๆ 
แก่โรงเรียนได้ 

1.73 

O11 มีแรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานสนับสนุนจ านวน
มาก 

3.64 T10 ผู้ปกครองบางส่วนเป็นผู้ใช้แรงงานใน
ภาคการเกษตร ส่งผลให้มีการย้ายถิ่น
ฐานในแต่ละฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

2.73 

O12 มีโรงงานและสถานประกอบการท้องถิ่นขนาด
ใหญ่จ านวนมาก สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษา 

3.82   

O13 ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ มีการสนับสนุน
งบประมาณในให้กับโรงเรียน 

4.09   

O14 มีหน่วยงานโครงการตามพระราชด าริ และ
หน่วยงานต่างๆ ให้การช่วยเหลือในการจัด
การศึกษา 

2.64   

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.36 คะแนนเฉลี่ยรวม 2.09 
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4. ด้านนโยบายและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Political and Legal : P) 
โอกาส (Opportunities : O) (+) อุปสรรค (Threats : T) (-) 

ข้อมูลสนับสนุน 
คะแนน
เฉลี่ย ข้อมูลสนับสนุน 

คะแนน
เฉลี่ย 

O15 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติก าหนดให้โรงเรียน
สามารถจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
และตามอัธยาศัย ส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัด
การศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพผู้ เรียน และ
สามารถลดอัตราการออกคันได ้

3.91 T11 มีกฎหมายที่ส่งเสริมการด าเนินการพ้ืนที่
น วั ตกรรมการศึ กษา  แต่ ไม่ มี ก า ร
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 

2.82 

O16 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเลือกเป็นจังหวัดพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ พื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

3.55 T12 การเปลี่ยนผู้บริหารระดับกระทรวง กรม
บ่อยครั้งท าให้นโยบายทางการศึกษามี
ความซ้ าซ้อน ไม่ต่อเนื่อง 

2.91 

O17 มีนโยบายการจัดการศึกษาทวิภาษาและการ
ส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน 

3.27 T13 พ.ร .บ .ข้ าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาก าหนดให้ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์มีวิทยฐานะไม่ครอบคลุม
กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา มาตรา    
38ค (2) ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียม
กั น  ข าดขวัญและก า ลั ง ใ จ ในกา ร
ปฏิบัติงาน มีผลกระทบต่อการพัฒนา
งานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.73 
 

O18 นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา      ขั้น
พ้ืนฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพสามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 

4.36 

O19 นโยบายการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน
อาหารกลางวันและอาหารเสริมนมส่งผลให้เด็ก
นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน เสริมสร้าง
พัฒนาการตามวัย 

4.36 T14 มีความซ้ าซ้อนของนโยบายบางเรื่องและ
ไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ เช่น การ
เปิดสอนอนุบาล 3 ขวบ 

1.91 

O20 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ได้เข้าประเมินโรงเรียน ส่งผลให้
โรงเรียนมีความตื่นตัวในด้านการบริหารจัดการ 
แล ะกา ร พัฒนาคุณภาพตามมาตร ฐ าน
การศึกษา 

4.45 T15 ได้รับโอนเงินค่าอาหารกลางวันและ
อาหารเสริมนมจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นล่าช้า 

1.45 

O21 ครม. มีมติเห็นชอบให้เพ่ิมเงินอุดหนุนรายหัวให้
นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน
ขยายโอกาสขนาดเล็ก ส่งผลให้การโรงเรียน
ขนาดเล็กสามารถบริหารจัดการ และการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.82   

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.10 คะแนนเฉลี่ยรวม 2.36 
 

คะแนนภาพรวมเฉลี่ยสภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunities : O) (+) 3.79 อุปสรรค (Threats : T) (-) 2.34 
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 เกณฑ์การให้คะแนนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 5 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน มากที่สุด 
 4 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน มาก 
 3 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน น้อย 
 1 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน น้อยท่ีสุด 
 
1. ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure and Policy : S1) 

จุดแข็ง (Strengths : S) (+) จุดอ่อน (Weaknesses : W) (-) 

ข้อมูลสนับสนุน 
คะแนน
เฉลี่ย ข้อมูลสนับสนุน 

คะแนน
เฉลี่ย 

S1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนมีการ
ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีการ
บริหารงามตามสายบังคับบัญชา ส่งผลให้งานมี
การตรวจสอบ กลั่นกรอง ท าให้มีความผิดพลาด
น้อย มีประสิทธิภาพ 

4.55 W1 มีนโยบายในบางเรื่องที่จะต้องด าเนินการ 
แต่ไม่สามารถด าเนินการได ้

1.36 

S2 นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่มีความสอดคล้อง
กับหน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับ 

4.64   

S3 มีการจัดท าแผนการด าเนินงานในด้านต่างๆ ที่
ชัดเจน 

4.82   

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.67 คะแนนเฉลี่ยรวม 1.36 
 
2. ปัจจัยด้านผลผลิตและบริการ (Service and Products : S2) 

จุดแข็ง (Strengths : S) (+) จุดอ่อน (Weaknesses : W) (-) 

ข้อมูลสนับสนุน 
คะแนน
เฉลี่ย ข้อมูลสนับสนุน 

คะแนน
เฉลี่ย 

S4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีสถานศึกษาใน
สังกัดกระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน ส่งผลให้สามารถ
บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างทั่วถึง และ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

4.64 W2 ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกและ
ความพึงพอใจในการรับบริการบางภารกิจ
งาน 

 

1.45 

S5 นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการ และทักษะในด้าน
ต่างๆ  

4.36 W3 โรงเรียนในสังกัดบางโรงเรียนอยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลเกิดความยากล าบากในการจัด
การศึกษา 

1.27 

S6 มี การจั ดการ เ รี ยนการสอนทักษะอาชีพที่
สนับสนุนการประกอบอาชีพในด้านต่างๆ ตาม
บริบทของพ้ืนที่ส่งผลให้นักเรียนมีศักยภาพด้าน
ทักษะอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.00 W4 ผู้เรียนบางส่วนยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 

 

2.45 

2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในแบบ 2S4M 
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จุดแข็ง (Strengths : S) (+) จุดอ่อน (Weaknesses : W) (-) 

ข้อมูลสนับสนุน 
คะแนน
เฉลี่ย ข้อมูลสนับสนุน 

คะแนน
เฉลี่ย 

  W5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
กลุ่ ม ส า ระหลั ก  ยั ง ต่ า ก ว่ า ค่ า เ ฉ ลี่ ย
ระดับประเทศ 

3.00 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.33 คะแนนเฉลี่ยรวม 2.05 
 
3. ปัจจัยด้านบุคลากร (Man : M1) 

จุดแข็ง (Strengths : S) (+) จุดอ่อน (Weaknesses : W) (-) 

ข้อมูลสนับสนุน 
คะแนน
เฉลี่ย ข้อมูลสนับสนุน 

คะแนน
เฉลี่ย 

S7 บุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน มีความรู้
ความสามารถ ตามต าแหน่งสามารถปฏิบัติภารกิจ
ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

4.55 W6 ขาดครูและบุคลากรที่เป็นคนในพ้ืนที่  
ส่งผลให้เกิดการโยกย้ายของบุคลากร
จ านวนมาก 

2.45 

S8 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรักความ
สามัคคี มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

3.64 W7 อัตราจ้างขาดความมั่นคงในอาชีพ 1.73 

S9 ครูและผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะทางที่หลากหลายส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

4.73 W8 ขาดบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการ
สอน เช่น นักการภารโรง เจ้าหน้าที่การเงิน 
พัสดุ 

2.73 

S10 ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ที่ บ ร ร จุ ใ ห ม่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน และการบริหารจัดการ 

3.82   

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.18 คะแนนเฉลี่ยรวม 2.30 
 
4. ปัจจัยด้านการเงิน (Money : M2) 

จุดแข็ง (Strengths : S) (+) จุดอ่อน (Weaknesses : W) (-) 

ข้อมูลสนับสนุน 
คะแนน
เฉลี่ย ข้อมูลสนับสนุน 

คะแนน
เฉลี่ย 

S11 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ 
มาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

4.00 W9 มีการเบิกจ่ายไม่ทันตามก าหนดเนื่องจาก
ข้อจ ากัดด้านบุคลากร 

1.36 

S12 การบริหารจัดการงบประมาณมีการด าเนินการ
อย่ าง เป็นระบบในรูปแบบคณะกรรมการ
กลั่นกรองที่ชัดเจน 

4.73 W10 มีความเหลื่อมล้ าในด้านงบประมาณเมื่อ
เทียบความพร้อมของโรงเรียนในเมืองกับ
โรงเรียนในชนบท 

2.18 

  W11 การจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ มีข้อจ ากัดใน
ด้านระเบียบ กฎหมาย 

1.91 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.36 คะแนนเฉลี่ยรวม 1.82 
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5. ปัจจัยด้านวัสดุ/อุปกรณ์ (Material : M3) 
จุดแข็ง (Strengths : S) (+) จุดอ่อน (Weaknesses : W) (-) 

ข้อมูลสนับสนุน 
คะแนน
เฉลี่ย ข้อมูลสนับสนุน 

คะแนน
เฉลี่ย 

S13 มีการจัดสรรสื่อและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

3.64 W12 สพท. และโรงเรียน ขาดคอมพิวเตอร์ 
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1.91 

S14 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
จากหน่วยงานอื่นๆ 

3.73   

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.68 คะแนนเฉลี่ยรวม 1.91 
 
6. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (Management : M4) 

จุดแข็ง (Strengths : S) (+) จุดอ่อน (Weaknesses : W) (-) 

ข้อมูลสนับสนุน 
คะแนน
เฉลี่ย ข้อมูลสนับสนุน 

คะแนน
เฉลี่ย 

S15 มีเครือข่ายความร่วมมือในการท างานที่เข้มแข็ง 
เช่น สมาคมครู ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.36 W13 ในการด าเนินการบางเรื่อง เช่น การ
จัดสรรงบประมาณ ยังขาดการลงพ้ืนที่
ดูสภาพจริง 

2.36 

S16 มีการกระจายอ านาจจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สู่สมาคมครู ศูนย์ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และโรงเรียน 

3.73 W14 ขาดการก ากับติดตามโรงเรียนในสังกัด
ที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม 

1.45 

S17 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนเป็น
หน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

4.82 W15 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขาดข้อมูล
ในการบริหารจัดการ (Big Data) 

2.55 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.30 คะแนนเฉลี่ยรวม 2.12 
 

คะแนนภาพรวมเฉลี่ยสภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths : S) (+) 4.25 จุดอ่อน (Weaknesses : W) (-) 1.93 
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สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 
 

ประเด็น น้้าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย น้้าหนักxคะแนนเฉลี่ย 

สรุป โอกาส : 
O  
(+) 

อุปสรรค : 
T  
(-) 

โอกาส : 
O  
(+) 

อุปสรรค : 
T  
(-) 

S : ด้านสังคม- วัฒนธรรม 0.25 3.68 2.60 0.92  0.65  +0.27  
T : ด้านเทคโนโลยี 0.25 4.02 2.32 1.01  0.58  +0.43  
E : ด้านเศรษฐกิจ 0.15 3.36 2.09 0.50  0.31  +0.19  
P : ด้านนโยบาย 0.35 4.10 2.36 1.44  0.83  +0.61  

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก +3.86 -2.37 
  สรุปปัจจัยภายนอก +1.50 

 
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 
 

ประเด็น น้้าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย น้้าหนักxคะแนนเฉลี่ย 

สรุป จุดแข็ง : 
S  

(+) 
จุดอ่อน : W  

(-)  

จุดแข็ง : 
S  

(+) 

จุดอ่อน : 
W  
(-)  

S1 : ปัจจัยด้านโครงสร้างและ
นโยบาย 0.10 4.67 1.36 0.47 0.14 +0.33 
S2 : ปัจจัยด้านผลผลิตและบริการ 0.15 4.33 2.05 0.65 0.31 +0.34 
M1 : ปัจจัยด้านบุคลากร 0.20 4.18 2.30 0.84 0.46 +0.38 
M2 : ปัจจัยด้านการเงิน 0.20 4.36 1.82 0.87 0.36 +0.51 
M3: ปัจจัยด้านวัสดุ/อุปกรณ์ 0.20 3.68 1.91 0.74 0.38 +0.36 
M4 : ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 0.15 4.30 2.12 0.65 0.32 +0.33 

เฉลี่ยปัจจัยภายใน +4.21 -1.97 
  สรุปปัจจัยภายใน +2.25 
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O : โอกาส 

 
  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   เขต 3 
ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมี  “โอกาส” มากกว่า 
“อุปสรรค” และสภาพแวดล้อมภายในมี “จุดแข็ง” มากกว่า “จุดอ่อน” 
  
  ดังนั้น จึงได้ข้อสรุปว่า ปัจจุบันสถานภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 อยู่ใน ต าแหน่ง “เอ้ือและแข็ง (Stars)” ทิศทางการพัฒนาองค์กรจึงต้องเป็นกลยุทธ์ใน             “เชิงรุก” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S : จุด
แข็ง 

W : 
จุดอ่อน 

T : อุปสรรค 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามภารกิจที่ ได้รับผิดชอบและจากการประเมินผลการด าเนินงานที่ ผ่ าน มา รวมทั้ งได้น้อมน า              
แนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ       
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (National Strategy) น ามาวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในสู่การก าหนด
ในทิศทางการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 3 อีกทั้งได้น าจุดเน้น   
เชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาวิเคราะห์ นโยบายพิเศษของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 สู่การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาใหม ่เขต 3 

 

2.1 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือ
เป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
  1. พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทร     
เทพยวรำงกูร กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน 

1)  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
         1.1  มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
         1.2  ยึดมั่นในศาสนา 
         1.3  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
         1.4  มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 

   2)  มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 
         2.1  รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี 
         2.2  ปฏิบัติแต่ส่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
         2.3  ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
         2.4  ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
   3)  มีงำนท ำ – มีอำชีพ 
         3.1  การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้

เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
         3.2  การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน

ท างานและมีงานท าในที่สุด 
         3.3  ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยง ตัวเองและ

ครอบครัว 

นโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ส่วนที่ 3 
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   4)  เป็นพลเมืองดี 
         4.1  การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
         4.2  ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส

ท าหน้าที่เป็นพลเมืองด ี
         4.3  การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งาน

อาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร” 
 

  2. สืบสำนพระรำชปณิธำนด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอ
ดุลยเดชที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และ
การศึกษา 

   2.1 นักเรียน 
      - “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลัง 

มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดีๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่
ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย. 2555) 

      - “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน
ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย. 2555) 

      - “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มี
ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน ”               
(5 ก.ค. 2555) 

      - “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555) 
   2.2 ครู 
      - “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะ

จ านวนไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็ก
ให้ได้ผลตามที่ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และ
ปลูกจิตส านึก โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้
ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง 
คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิด
ของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย. 2555) 
       - “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40 - 50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”          
(6 มิ.ย. 2555) 

       - “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์เขียนต าราส่งผู้บริหารเพ่ือให้ได้
ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน 
ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคน
ใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 2555) 
       - “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการ
รู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้ น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัว         
ก็ตาม” (5 ก.ค. 2555) 
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 2.2 แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
      แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาท่ีจะด าเนินการ 6 ด้าน คือ 

   1) ความมั่นคง  
   2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
   4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
   5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 2.3 นโยบำยของ สพฐ. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 
    ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษาก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดย
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของ
มนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มี
วินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและ
มีจิตสาธารณะ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 

 1. ด้ำนควำมปลอดภัย 
     พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมี
สุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

 

 2. ด้ำนโอกำส 

     2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 

  2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้ งส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
ทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ด้ำนคุณภำพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ

โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์  การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนั และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นใน
แต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุก
ด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

 

4. ด้ำนประสิทธิภำพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักการ

ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที ่

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน 

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2564 - 2565 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายและแนวทางการด าเนินงานของ
หน่วยงานต้นสังกัดในระดับต่างๆ ดังนี้ 
 

ค่ำนิยม (Core Values)  
     

We’re  SMART 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นองค์กรมีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดย
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยทีี่ทันสมัยในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
มีอาคารสถานท่ีมั่นคงปลอดภัย มีภูมิทัศน์สวยงาม 
 

Achievement 
(กำรมุ่งผลสัมฤทธ์) 

 

Research & 
Development 

(กำรวิจัยและพัฒนำ) 
 

เป็นองค์กรที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนางาน และมีการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อก้าวสู่องค์กรคุณภาพ 

ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สพป.ชม.3 
 

 S 

 M 

 R 

 A 

 T 

Strategy 
(มีกลยุทธ์) 

 

Modern 
(มีควำมทันสมัย) 

 
บุคลากรมีความรู้  มีทั กษะในการท างาน ช านาญการในหน้าที่             
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ยิ้มไหว้ด้วยไมตรี วจีไพเราะ บริการกระชับ
ฉับไวด้วยความเต็มใจและเสมอภาค จนเป็นองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธ์ และ
ความส าเร็จในการท างาน 

Team work 
(กำรท ำงำนเป็นทีม) 

 

เป็นองค์กรที่ใช้กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเป้าหมาย เพื่อให้
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร บุคลากร ผู้รับบริการ และประเทศชาติ 

เป็นองค์กรที่มีความสามัคคี ร่วมมือกันในการท างาน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
และใหค้วามส าคัญกับการประสานงานท้ังหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกองค์กร 
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“สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
บนพื้นฐำนพหุวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี” 

 
 

“Creating Educational Opportunity and Equality and Developing Student’s Quality 
Along Multicultural Process utilizing Innovation and Technology” 

 
 
 
 

 
 

 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก     
ของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีทักษะอาชีพ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และมี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning 
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ เป็นมืออาชีพ  พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี แพล็ตฟอร์มเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าของผู้เรียนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็น
องค์กรที่มีระบบการบริหารการจัดการที่ดี (Good Governance) ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่องค์กรที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 
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1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่คุณภำพ (Quality Office) 
1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ใช้ข้อมูล

สารสนเทศที่ทันสมัย (Big Data) และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) สร้างค่านิยมองค์กร พัฒนา
นวัตกรรมสู่องค์กรคุณภาพ  

 

2. โรงเรียนคุณภำพ (Quality Schools) 
2)  สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 และส่งเสริมการจัดการศึกษาบน

พ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม เพ่ือสร้างความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

3)  สถานศึกษาจัดให้ประชากรวัยเรียนทุกคน รวมทั้งผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ กลุ่ม  
ชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และ
มีคุณภาพ  

4)  สถานศึกษาเป็นโรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีระบบประกันคุณภาพภายในและระบบ
การนิเทศภายในที่เข้มแข็ง พัฒนาหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม มุ่งสู่องค์กรที่มีคุณภาพ  

5)  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

3. ห้องเรียนคุณภำพ (Quality Classrooms) 
6)  จัดห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
7)  ครูเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ มีทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Leaning คิดและมี

เหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) และสร้างแพล็ตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้  
8)  ครูพัฒนางานด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
9)  พัฒนาหนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมความก้าวหน้าทาง 

วิชาชีพ  
 

4. นักเรียนคุณภำพ (Quality Students) 
10) นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

11) นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ มีสมรรถนะตามหลักสูตร สุขภาวะเหมาะสมกับวัย  

12) นักเรียนมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   
 
 
 
 
 

เป้ำประสงค์หลัก (Goals) 
4Qs 
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เป้ำประสงค์หลัก (Goals) 4Qs  
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 กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ มีความสามารถ 
                             ในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ก าหนดเป้าหมายและมาตรการตาม
ประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

 กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  เป้ำหมำย 

  ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

  มำตรกำร 
    1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
    2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
    4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
    5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 
 

  ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ

ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

100 100 

เป้ำหมำย มำตรกำร และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
4Qs 

 

กลยุทธ์ (Strategy) 
4Qs 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2564 ปี 2565 
2. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ

บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

85 85 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง   
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์      
โรคอุบัติใหม่ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 

100 100 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 

5. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึง ความรักในสถาบันชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

100 100 

 

 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ มีความสามารถ 
                             ในการแข่งขัน 
  เป้ำหมำย 

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้ เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร             
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ มีสมรรถนะตามหลักสูตร สุขภาวะเหมาะสมกับวัย มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   

 มำตรกำร 
    1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
    2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร     
หาความรู้ ภาษาถิ่นเพ่ือการเรียนรู้  
    3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
    4. พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น 
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  5. พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
  7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
  8. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
  9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  10. ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
  11. สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
  12. ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 
  13. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
เด็กชาติพันธุ์ และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
  14. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
  15. ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment) 
  16. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 
  17. ส่งเสริมการเรียนรู้ เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education:STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการ
คิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
  18. ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
  19. ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลโดย
เน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 

 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็น

และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
100 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม มี
วินัย และสติปัญญา 

85 90 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวยตามช่วงวัย 70 75 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์

จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 

80 90 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2564 ปี 2565 
5. ร้อยละของผู้ เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          

ขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
90 100 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก
ชาติพันธุ์ และผู้มีความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

100 100 

7. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 

70 75 

8 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมิน สมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง
การอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และด้านการรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA 

70 75 

9. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทักษะอาชีพใน
ด้านต่างๆ เพ่ือการประกอบอาชีพการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่  

80 85 

10. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรระดับดีขึ้นไป  

85 90 

11. ร้อยละของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) เฉลี่ยเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

50 60 

12. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

+3 +5 

13. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า
ตามบริบทของพ้ืนที่ ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง 

75 80 

14. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร มากกว่า
ร้อยละ 65 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

65 70 

15. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะคณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม เทคโนโลยี
ดิจิทัล ภาษาอังกฤษ 

65 70 

16. ร้อยละของสถานศึกษามีผลงานวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

100 100 

17. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและน าผล          
การวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล 

100 100 

18. ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศใน
ด้านต่างๆ 

80 100 

19. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 
 เป้ำหมำย 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย ให้ครูเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ มีทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Leaning คิดและมี
เหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) สร้างแพล็ตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรู้ พัฒนางานด้วยชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มุ่งสู่หนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

มำตรกำร 
   1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ทั้งระบบ
เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติ
จริง (Active Learning) ฯลฯ 
     2. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินงานหนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
   3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการก าหนด การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา การ
สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 

 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
90 95 

2. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

100 100 

3. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา
นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

80 90 

4 ร้อยละของครูที่จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง  (Active 
Learning) 

100 100 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
เป้ำหมำย 

  สถานศึกษาจัดห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประชากร
วัยเรียนทุกคน รวมทั้งผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่พ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และมีคุณภาพ 

มำตรกำร 
   1. ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
   2. สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
   3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่
อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน 
เป็นต้น 
   4. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่าง
ทั่วถึง 
 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่

อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

75 80 

2. สถานศึกษามีการส่งเสริมการเข้าถึงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก     
ข้ามชาติ 

75 80 

3. ร้อยละผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น 

100 100 

4. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้าน
ประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 

100 100 

5. ร้อยละของสถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 

6. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มี
ประสิทธิภาพ 

100 100 

7. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ 
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 
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กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้ำหมำย 

สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มำตรกำร 
   1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
   2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์

สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

90 90 

2. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก    
ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

100 100 

3. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลด
ปริมาณขยะ และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่
โรงเรียนและชุมชน จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ มาใช้ประโยชน์ 

95 95 

4. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ 
มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

95 95 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
และสถานที่ให้เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

85 90 

 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

เป้ำหมำย 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) มีประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ี

ทันสมัย (Big Data) และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม สร้างค่านิยมองค์กร เป็นองค์กรน่าดู น่าอยู่  ที่ใช้พื้นท่ีเป็นฐาน สร้างนวัตกรรม น า
เทคโนโลยี พัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ 

มำตรกำร  
   1. พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   2. พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
  4. สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  
  5. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
  6. ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและบุคลากร ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
  7. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
  8. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต ศูนย์เครือข่าย ฯลฯ 
  9. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละของสถานศึกษาใช้จ่ ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการที่ มี

ประสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลัก      
ธรรมาภิบาล 

100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษาจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องแนว
ทางการด าเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

100 100 

3. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่แต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบทของพ้ืนที ่

100 100 

4. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็น
ฐาน 

100 100 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา น านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ 

100 100 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 

85 90 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 

100 100 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

100 100 

9. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ิมข้ึน 30 50 
10. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ ครบตาม

เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  

100 100 

11. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ถูกต้องตามขั้นตอน 
 

100 100 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2564 ปี 2565 
12. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนา

การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีไดอ้ย่างถูกต้อง  
100 100 

13. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

100 100 

14. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการจัดระบบและควบคุมการ
บริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 

100 100 

15. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

100 100 

16. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการจัดท ารายงานการควบคุม
ภายในได้อย่างถูกต้อง 

100 100 

17. ร้อยละของสถานศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคล
และบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

90 100 

 
 
 
 
 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ก าหนดนโยบาย ในการด าเนินการ
ดังนี้ 
 1. ด้ำนควำมปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

 

2. ด้ำนโอกำส 
 2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
 2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่
ความเป็นเลิศ  

 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 

นโยบำยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 
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 2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนเด็กชาติพันธุ์ ให้ได้ รับโอกาสทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3. ด้ำนคุณภำพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก

ในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย   
3.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านคล่อง เขียนคล่อง   
3.4 นักเรียนเป็นผู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
3.5 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง  
3.6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน   

การสอน มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างนวัตกรรม
เพ่ือการจัดการเรียนรู้  พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

 

4. ด้ำนประสิทธิภำพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้ พ้ืนที่ เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ

โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที ่

    4.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา ที่ส่งผลส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษา    

    4.4 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา ครู นักเรียน มีผลงานเชิงประจักษ์  
               4.5 สถานศึกษาจัดห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน สภาพแวดล้อมน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  

    4.6 สถานศึกษามีหนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม “โครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม” 
    4.7 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษา “โครงการหนึ่งโรงเรียน 

หนึ่งนวัตกรรม” 
    4.8 สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างมีคุณภาพ  
    4.9 โรงเรียนใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มีโรงเรียนสุจริต/โรงเรียนใสสะอาด/

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) โรงเรียนใส
สะอาดปราศจากคอรัปชั่น 

    4.10 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามนโยบาย มีผลงานเชิงประจักษ์ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
 
 

 

A  I  T 
“ใช้พื้นที่เป็นฐำน สร้ำงนวัตกรรม น ำเทคโนโลยี” 

 
  A  :  Area Based Management  คือ ใช้พื้นที่เป็นฐำนกำรพัฒนำ 
         - เขตพ้ืนที่           บริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area Based Management) 
         - โรงเรียน         บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Management) 
         - ห้องเรียน   ห้องเรียนคุณภาพ  
  I   :  Innovation  คือ สร้ำงนวัตกรรมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำงำน 

ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษาสร้างนวัตกรรมการ
บริหารจัดการศึกษา         
ส่งเสริม สนับสนุนครูสร้างนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนสร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ ปรับวิธี
เรียน เพื่อเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เชื่อมโยงสู่การเป็นพลโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสร้าง นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 

        
      T  :  Technology  คือ น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ 
       บริหารจัดการศึกษา  
       ส่งเสริมสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเน้นส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2565  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

 
 
 
  

 
   

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

แผนระดับ 1  
(Z) 

แผนระดับ 2  
(Y) 

แผนระดับ 3  
(X) 

ปี 2564 ปี 2565 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
แผนแม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ ์สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

1 งานราชพิธ ีรัฐพิธี  
วันส าคัญตามประเพณ ี
และงานวันส าคัญอ่ืนๆ 

  20,000    20,000  1. ด้าน 
ความมั่นคง 

1. ประเด็น 
ความมั่นคง 

9. ด้านสังคม 1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 
และเทิดทูน
สถาบนัชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานการพฒันา 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ   
ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

อ านวยการ 

2 ส่งเสริมการด าเนนิงาน
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรยีนและนักศึกษา 
ประจ าปี 2564 

  12,000    12,000  1. ด้าน 
ความมั่นคง 

1. ประเด็น 
ความมั่นคง 

9. ด้านสังคม 1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 
และเทิดทูน
สถาบนัชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานการพฒันา 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
เช่น ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ โรคอุบัติ
ใหม่ และภัย พิบัติต่างๆ เป็นต้น 

ส่งเสริม 
การจัดการ

ศึกษา 

โครงการและงบประมาณ 

ส่วนที่ 4 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2565  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

แผนระดับ 1  
(Z) 

แผนระดับ 2  
(Y) 

แผนระดับ 3  
(X) 

ปี 2564 ปี 2565 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
แผนแม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ ์สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
คัดกรองพฤติกรรม 
สุขภาพจิตนักเรียน  
CM3 CARE 

   20,000   20,000 1. ด้านความ
มั่นคง 

1. ประเด็น 
ความมั่นคง 

9. ด้านสังคม 1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 
และเทิดทูน
สถาบนัชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานการพฒันา 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และมี
ความพร้อมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุก
รูปแบบ เชน่ ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรง การคุกคามใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
โรคอุบัติใหม่ และภัย พิบัติ
ต่างๆ เปน็ต้น 

ส่งเสริม 
การจัดการ

ศึกษา 

4 พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการ
ตามแนวศาสตร์
พระราชาพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (สนับสนุน
โครงการ 
ร้อยใจรักษ์) 

   30,000    30,000  1. ด้านความ
มั่นคง 

1. ประเด็น 
ความมั่นคง 

12. ด้าน
การศึกษา 

1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 
และเทิดทูน
สถาบนัชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานการพฒันา 

4. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่น้อมน าพระบรม
ราโชบายดา้นการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสนิทร มหาวชิรา
ลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

นิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2565  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

แผนระดับ 1  
(Z) 

แผนระดับ 2  
(Y) 

แผนระดับ 3  
(X) 

ปี 2564 ปี 2565 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
แผนแม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ ์สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

5 ขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่สถานศึกษา 

    5,500      5,500  1. ด้านความ
มั่นคง 

1. ประเด็น 
ความมั่นคง 

12. ด้าน
การศึกษา 

1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง                                                                                                                                                              
และเทิดทูน
สถาบนัชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานการพฒันา 

4. ร้อยละ 100 ของสถาน 
ศึกษาที่น้อมน าพระบรมรา
โชบายดา้นการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสนิทร มหาวชิรา
ลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

นิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 

รวมกลยุทธ์ที่ 1 87,500     87,500        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2565  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่มที ่
รับผิดชอบ 

แผนระดับ 1 
(Z) 

แผนระดับ 2  
(Y) 

แผนระดับ 3  
(X) 

2564 2565 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ ์สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

6 พัฒนาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาระดบั
ปฐมวัย ปีงบประมาณ 
2564 

35,000 35,000 3. ด้านพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย ์

11. ประเด็น 
การพัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดช่วง

ชีวิต 

12. ด้าน
การศึกษา 

2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนทุกช่วงวัย 
ให้เป็นคนดี คนเก่ง 
และมีคณุภาพ มี
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

A : Area Based 
Management คือ 
ใช้พื้นที่เปน็ฐานใน
การพัฒนา 

2. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน
ปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม 
มีวินัย และสติปัญญา 

นิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 

7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางดา้นการอ่านของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

35,000 35,000 3. ด้านพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย ์

12. ประเด็น 
การพัฒนา 
การเรียนรู ้

12. ด้าน
การศึกษา 

2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนทุกช่วงวัยให้
เป็นคนดี  
คนเก่ง และ 
มีคุณภาพ  
มีความสามารถใน
การแข่งขัน 

I : Innovation   
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

3. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่
สามารถอ่านออกเขียนได้ 
ลายมือสวยตามช่วงวัย 

นิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 

รวมกลยุทธ์ที่ 2 70,000 70,000        
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2565  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

แผนระดับ 1  
(Z) 

แผนระดับ 2  
(Y) 

แผนระดับ 3  
(X) 

2564 2565 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ ์สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

8 พัฒนาศักยภาพแกนน า
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สพป.ชม.3 

 378,100   378,100  3. ด้านพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

11. ประเด็น
การพัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดช่วง

ชีวิต 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

I : Innovation  
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

1. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

อ านวยการ 

9 พัฒนาศักยภาพ
ผู้อ านวยการกลุ่มของ 
สพป.ชม.3  

   28,000     28,000  3. ด้านพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

11. ประเด็น
การพัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดช่วง

ชีวิต 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานในการพัฒนา 

1. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

อ านวยการ 

10 พัฒนาการปฏิบตัิงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา  
และบุคลากรในสังกัด  
สพป.ชม.3 

   79,478     79,478  3. ด้านพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

11. ประเด็น
การพัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดช่วง

ชีวิต 

12. ด้าน
การศึกษา 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 
 

I : Innovation  
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

1. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

อ านวยการ 



54 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

แผนระดับ 1  
(Z) 

แผนระดับ 2  
(Y) 

แผนระดับ 3  
(X) 

2564 2565 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ ์สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

11 การพัฒนาทักษะดา้น
ดิจิทัลครูผู้ช่วยสู ่
มืออาชีพ 

   50,000     50,000  3. ด้านพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

12. ประเด็น
การพัฒนา 
การเรียนรู ้

12. ด้าน
การศึกษา 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

I : Innovation  
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

3. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา
นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียน 
การสอน 

พัฒนาครู 

12 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

   10,000     10,000  3. ด้านพัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์

11. ประเด็น
การพัฒนา
ศักยภาพคน

ตลอด 
ช่วงชีวิต 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3. พัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็นฐาน
การพัฒนา 

1. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับ
การส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ 

พัฒนาครู 

13 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาวิชาชีพข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อประกอบการขอ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการฯ ว17/2552 ลง
วันท่ี 30 กันยายน 2552 
หลักสตูรส าหรับผู้บรหิาร
สถานศึกษา 
 

   60,000     60,000  3. ด้านพัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์

11. ประเด็น
การพัฒนา
ศักยภาพคน

ตลอด 
ช่วงชีวิต 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3. พัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา 

I : Innovation  
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

1. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับ
การส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ 

บริหารงาน
บุคคล 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

แผนระดับ 1  
(Z) 

แผนระดับ 2  
(Y) 

แผนระดับ 3  
(X) 

2564 2565 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ ์สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

14 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาวิชาชีพข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อประกอบการขอ
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทย
ฐานะตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว20/21/22 ลง
วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560
หลักสตูร ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา 

   10,000     10,000  3. ด้านพัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์

11. ประเด็น
การพัฒนา
ศักยภาพคน

ตลอด 
ช่วงชีวิต 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3. พัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา 

I : Innovation  
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

1. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับ
การส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ 

บริหารงาน
บุคคล 

15 การประเมิน
ประสิทธิภาพ
ประสิทธผิลการ
ปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ประจ าปี 
2564 

   48,357     48,357  3. ด้านพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

12. ประเด็น
การพัฒนา 
การเรียนรู ้

12. ด้าน
การศึกษา 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานในการพัฒนา 

1. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

บริหารงาน
บุคคล 

16 สร้างความตระหนักให้
ผู้บริหารในเร่ืองการ
พัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา 

   30,000     30,000  3. ด้านพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

12. ประเด็น
การพัฒนา 
การเรียนรู ้

12. ด้าน
การศึกษา 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

I : Innovation  
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

3. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน 

นิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

แผนระดับ 1  
(Z) 

แผนระดับ 2  
(Y) 

แผนระดับ 3  
(X) 

2564 2565 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ ์สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

17 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณส าหรับครู 
(Coding for Teacher : 
C4T) 

   50,000     50,000  3. ด้านพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

12. ประเด็น
การพัฒนา 
การเรียนรู ้

12. ด้าน
การศึกษา 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

I : Innovation   
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

1. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

นิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 

18 พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ผ่านการสร้างเครือข่าย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ 
(Professional 
Learning Community 
: PLC) 

   30,000     30,000  3. ด้านพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

12. ประเด็น
การพัฒนา 
การเรียนรู ้

12. ด้าน
การศึกษา 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

I : Innovation   
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

2. ร้อยละ 100 ของครูสอน
ภาษาอังกฤษในระดบัชัน้
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ได้รับการพัฒนาและยกระดบั
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนาทางดา้น
ภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

นิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 

19 พัฒนาและยกระดบั
คุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็กสู่โรงเรียนที่ด ารงอยู่
ด้วยตนเอง (Stand 
alone) 

   30,000     30,000  3. ด้านพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

12. ประเด็น
การ

พัฒนาการ
เรียนรู ้

12. ด้าน
การศึกษา 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

T : Technology  
คือ น าเทคโนโลยี
มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 

3. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา
นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน 

นิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 

รวมกลยุทธ์ที่ 3 803,935 803,935            
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2565  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่มที ่
รับผิดชอบ 

แผนระดับ 1  
(Z) 

แผนระดับ 2  
(Y) 

แผนระดับ 3  
(X) 

2564 2565 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยทุธ ์สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

- ไม่มี 
 
 

  - - - - - - - 

รวมกลยุทธ์ที่ 4      
 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ 

งบประมาณ ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

2564 2565 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ ์สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

20 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ท าความดี
ด้วยหัวใจ ห่วงใย
สิ่งแวดล้อม 

   10,000     10,000  5. ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

18. ประเด็น 
การเติบโต 
อย่างยั่งยืน 

6. ด้าน
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5. จัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานในการพัฒนา 

5. ร้อยละ 85 ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษามีการปรับปรุง
และพัฒนาบุคลากรและ
สถานที่ให้เป็นส านักงานสี
เขียวต้นแบบมนีโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน 
 

อ านวยการ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2565  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

ที ่ โครงการ 

งบประมาณ ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

2564 2565 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ ์สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

21 สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนตามแนว
พระราชด าริ 

   30,000     30,000  5. ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

18. ประเด็น 
การเติบโต 
อย่างยั่งยืน 

6. ด้าน
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5. จัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานในการพัฒนา 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ความตระหนัก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริม 
การจัดการ

ศึกษา 

รวมกลยุทธ์ที่ 5 40,000     40,000        
 
 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

2564 2565 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ ์สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

22 ประชุมผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และ 
บุคลากรในสงักัด  
สพป.ชม.3 คร้ังที่ 1 

   87,040     87,040  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

I : Innovation  
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

4. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาได้รับการ
กระจายอ านาจการบริหาร
จัดการศึกษาโดยใชพ้ื้นที่
เป็นฐาน 

อ านวยการ 

23 ประชุมผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และ
บุคลากรในสงักัด 
สพป.ชม.3 

 131,450   131,450  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

I : Innovation  
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

4. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาได้รับการ
กระจายอ านาจการบริหาร
จัดการศึกษาโดยใชพ้ื้นที่
เป็นฐาน 

อ านวยการ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2565  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

2564 2565 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ ์สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

24 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจการ จัดท า
รายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2564    

   29,880     29,880  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

I : Innovation  
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

16. ร้อยละ 100 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และ
สถานศึกษา มีการจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน
ได้อย่างถูกต้อง 

อ านวยการ 

25 
 

ประชุมการพิจารณา
จัดตั้งและจัดสรร
งบประมาณ 

   40,000    40,000 6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

T : Technology 
คือ น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพ 

6. ร้อยละ 85 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และ
สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & 
Transparency 
Assessment : ITA) 
 
 
 
 
 

นโยบายและ
แผน 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2565  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

2564 2565 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ ์สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

26 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานฯ และจัดท า
แผนปฏบิัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

   31,000     31,000  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานในการพัฒนา 

12. ร้อยละ 100 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และ
สถานศึกษามีการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏบิัติการประจ าปไีด้
อย่างถูกต้อง  

นโยบายและ
แผน 

27 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การรายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
 

   10,000    10,000 6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานการพฒันา 
 

13. ร้อยละ 100 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และ
สถานศึกษา มีการจัดท า
รายงานผลการด าเนนิงาน
ประจ าป ี

นโยบายและ
แผน 

28 ประชุมข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาและ
ลูกจ้างประจ าทีจ่ะ
เกษียณอายุราชการ  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

    9,195      9,195  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบรกิาร
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

T : Technology 
คือ น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพ 

5. ร้อยละ 100 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และ
สถานศึกษา น านวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจทิัล 
(Digital Technology) 
มาใช้ในการบริหารจัดการ 
 
 

การเงินและ
สินทรัพย ์
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2565  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

2564 2565 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ ์สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

29 การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานดา้นการเงิน 
การพัสดุ   
ในสถานศึกษา 

 100,000   100,000  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

T : Technology 
คือ น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพ 

14. ร้อยละ 100 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และ
สถานศึกษา มีการ
จัดระบบและควบคุมการ
บริหารการเงิน บัญชี และ
พัสด ุ

การเงินและ
สินทรัพย์  

30 ติดตาม ตรวจสอบการ
ควบคุมภายในดา้น
การเงินและการ
ด าเนินงานของ  
สพป.ชม.3 และ 
โรงเรียนในสังกัด 

   50,000     50,000  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

11. ด้าน
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต

และประพฤต ิ
มิชอบ 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานในการพัฒนา 

10. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่ได้รบัการ
ตรวจสอบภายในอยา่งเป็น
ระบบ ครบตามเป้าหมาย
ที่ได้ก าหนดไว ้ 

ตรวจสอบ
ภายใน 

31 พัฒนาระบบและสร้าง
เครือข่ายการสื่อสาร
ด้วยระบบเทคโนโลยี
ออนไลน ์
 

   30,000     30,000  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

12. ด้าน
การศึกษา 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

T : Technology 
คือ น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพ 

8. ร้อยละ 100 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
มีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล 
(Digital Platform) เพื่อ
สนับสนนุภารกิจด้าน
บริหารจัดการศึกษา 
 
 

ส่งเสริม
การศึกษา

ทางไกล ICT 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2565  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

2564 2565 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ ์สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

32 บริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจ าปี 2564 

   30,000     30,000  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานในการพัฒนา 

6. ร้อยละ 85 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถาน 
ศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & 
Transparency 
Assessment : ITA) 

บริหารงาน
บุคคล 

33 การสรรหาพนักงาน
ราชการ/ 
ลูกจ้างชัว่คราว 

   20,000     20,000  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานในการพัฒนา 

6. ร้อยละ 85 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถาน 
ศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & 
Transparency 
Assessment : ITA) 
 
 

บริหารงาน
บุคคล 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2565  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

2564 2565 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ ์สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

34 การตรวจสอบ
คุณสมบัติและ
กลั่นกรองข้อมูลเพื่อขอ
มีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู ตาม
หลักเกณฑ์และ 
วิธีการฯ ว21/2560 

   50,000     50,000  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

I : Innovation  
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

6. ร้อยละ 85 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถาน 
ศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & 
Transparency 
Assessment : ITA) 
 

บริหารงาน
บุคคล 

35 พัฒนาระบบประกนั
คุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 

   30,000     30,000  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

12. ด้าน
การศึกษา 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานในการพัฒนา 

11. ร้อยละ 100 ของ
สถาน ศึกษาที่มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่
ถูกต้องตามขั้นตอน 

นิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 

 

36 การจัดท าแผนนิเทศ
การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
 
 

   20,000     20,000  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 
 
 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

12. ด้าน
การศึกษา 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานในการพัฒนา 

15. ร้อยละ 100 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
มีการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 

นิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2565  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

2564 2565 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ ์สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

37 นิเทศก่อนเปิดภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 

   40,000     40,000  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

12. ด้าน
การศึกษา 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานในการพัฒนา 

15. ร้อยละ 100 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
มีการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 

นิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 

 

รวมกลยุทธ์ที่ 6 708,565 708,565   
 

รวมทั้งสิ้น 1,710,000 1,710,000  
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)   

 
 

  
 
 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ไปสู่การปฏิบัติ 
 
 เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี  พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  จึงก าหนดปัจจัยความส าเร็จในการน าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ฉบับนี้ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 

 1. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงจะต้องจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีความ     
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง        
พ.ศ. 2564) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และน าส่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนละ 1 เล่ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผลการด าเนินงาน  
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดจะต้องน ากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดให้มีแนวทางการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
    - การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี (Annual review) เป็นการติดตามความ ก้าวหน้าของตัวชี้วัดใน
แต่ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดอันจะน าไปสู่การทบทวน 
ปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
    - การประเมินผลระยะครึ่งแผน (Mid-Term Evaluation) เป็นการประเมินผลในช่วง 2 ปีแรกของแผน 
คือเมื่อสิ้นสุดปี 2564 ทั้งนี้เพ่ือทบทวนความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวน กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายหรือการปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความเหมาะสม 
    - การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summative Evaluation) เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อสิ้นสุดปี 2565 เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติราชการและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตลอดช่วง
ระยะเวลา 3 ปี 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดจะต้องจัดท า
รายงานประจ าปีของตนเอง เพ่ือเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึงข้อมูลและผลการปฏิบัติงานในแต่ละกลยุทธ์ รวมถึง
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการ ทั้งนี้ เพื่อจะได้น าไปเป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงและก าหนดแนวทางใน
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่ง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
 

ที่  ๔๕๗ / ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

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

 ด้วย  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จะด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) และ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ เพื่อใช้
เป็นกรอบ ทิศทาง ในการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด และบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
   

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ให้นโยบาย  ข้อแนะน า  ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย 

 ๑.๑ นายอนุกูล  ศรีสมบัติ   ผอ.สพป.ชม.๓         ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ จ่าเอกวิเศษศักดิ์  สายโท        รอง ผอ.สพป.ชม.๓   กรรมการ 
 ๑.๓ นางนุชสรา  ปานทองค า         รอง ผอ.สพป.ชม.๓   กรรมการ 
 ๑.๔ นายพิเศรษฐ์  ไชยสุภา         รอง ผอ.สพป.ชม.๓   กรรมการ 

๑.๕ นางอ าพร  สาสัตย ์   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
๑.๖ นางสาวเพ็ญวิภา  พรหมสวุรรณ์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการ 

 ๑.๗ นายรพีพัฒนศักดิ์  ทวีอภิรดีพัชร   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
๑.๘ นางนลินี  กิตินา่น   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงนิฯ  กรรมการ 
๑.๙ นางนริสา  พงษพ์านิช   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
๑.๑๐ นายดวงจนัทร์  ทาค าวงศ์  นิติกร ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
     ปฏิบัติหนา้ที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคด ี
๑.๑๑ นางประทุม  ตามไท   นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ  กรรมการ 
     ปฏิบัติหนา้ที่ ผอ.กลุ่มอ านวยการ  
๑.๑๒ นายไกรสร  จาวรรณะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กรรมการ 
     ปฏิบัติหนา้ที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา 
     ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 
๑.๑๓ นางสาวจันวนีา  สุวรรณ์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน           กรรมการและเลขานุการ 
 

๒. คณะกรรมการ/.... 
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๒. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  
    มีหน้าที่ร่วมกันก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัด และพิจารณาความเหมาะสม             

ให้ข้อเสนอแนะ ก าหนดโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕       
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 

 ๒.๑ นายอนุกูล  ศรีสมบัติ   ผอ.สพป.ชม.๓         ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ จ่าเอกวิเศษศักดิ์  สายโท        รอง ผอ.สพป.ชม.๓        รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓ นางนุชสรา  ปานทองค า         รอง ผอ.สพป.ชม.๓   กรรมการ 
 ๒.๔ นายพิเศรษฐ์  ไชยสุภา         รอง ผอ.สพป.ชม.๓   กรรมการ 

๒.๕ นางอ าพร  สาสัตย ์   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
๒.๖ นางสาวเพ็ญวิภา  พรหมสวุรรณ์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการ 

 ๒.๗ นายรพีพัฒนศักดิ์  ทวีอภิรดีพัชร   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
๒.๘ นางนลินี  กิตินา่น   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงนิฯ  กรรมการ 
๒.๙ นางนริสา  พงษพ์านิช   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
๒.๑๐ นายดวงจนัทร์  ทาค าวงศ์  นิติกร ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
     ปฏิบัติหนา้ที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
๒.๑๑ นางประทุม  ตามไท   นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ  กรรมการ 
     ปฏิบัติหนา้ที่ ผอ.กลุ่มอ านวยการ  
๒.๑๒ นายไกรสร  จาวรรณะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กรรมการ 
     ปฏิบัติหนา้ที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
     เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
๒.๑๓ นางสาวศิพาณัฏฐ์  ใจสตัย์  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๑๔ นางรัชนี  อุดทา   ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๑๕ นางอลิสตรา  อ่อนอัด  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวพัชริดา ล านักเนตร  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๑๗ นายสุนทร  เกษเกษี   ผอ.โรงเรียนบ้านขอบด้ง   กรรมการ 
๒.๑๘ นายโสภณ  ธิพงึ   ผอ.โรงเรียนบ้านเหมืองแร่   กรรมการ 
๒.๑๙ นายเจตนิพิฐ  รอบคอบ  ผอ.โรงเรียนบ้านเวียงฝาง   กรรมการ 
๒.๒๐ นายสมนึก  อินหวัน   ผอ.โรงเรียนชุมชนบา้นแม่ฮา่ง  กรรมการ 
๒.๒๑ นางสาวสายใจ  สุวรรณ ์  ผอ.โรงเรียนเพียงหลวง ๑ฯ   กรรมการ 
๒.๒๒ นายยุทธนา  วงศ์ใหญ ่  ผอ.โรงเรียนบ้านฮา่งต่ า   กรรมการ 
๒.๒๓ นายสุข  จันทร์เสาร์   ผอ.โรงเรียนบ้านต้นโชค   กรรมการ 
๒.๒๔ นายอนันต์  เมืองบัวผัน    ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น  กรรมการ 
๒.๒๕ นายบรรเจิด  วิมลสุจริต  ผอ.โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองงาย  กรรมการ 
๓.๒๖ นายวรสิทธิ์  ยาวิลาส   ผอ.โรงเรียนบ้านเชียงดาว   กรรมการ 
๒.๒๗ นางสาววรรณา  เอกตะ  ผอ.โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน   กรรมการ 
๒.๒๘ ว่าที่ ร.อ.เสกสันต์  ครองสมบัติ ผอ.โรงเรียนบ้านเวียงแหง   กรรมการ 
๒.๒๙ นางสาวจันวนีา  สุวรรณ์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน           กรรมการและเลขานุการ 
๒.๓๐ นายดิศนันท์  ศรีวิลัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๓๑ นางศิริพร  จูมั่น            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

           ๒.๓๒ ว่าที่ ร.ต.วสันต์/.....   
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 ๒.๓๒ ว่าที่ ร.ต.วสันต์  จันทร์โอภาส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๓๓ นางเอ้ือมพร  สายดวงแสง  เจ้าพนักงานธุรการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

๒.๓๔ นางสาวสกานัฎฐ์  สุทธธินกัณฐ์    พนักงานราชการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 

๓. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีหน้าที่จัดท าโครงการ ก าหนดกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน และงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน เพื่อ
เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติโครงการ ประกอบด้วย 

 ๓.๑ นายอนุกูล  ศรีสมบัติ   ผอ.สพป.ชม.๓         ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ จ่าเอกวิเศษศักดิ์  สายโท        รอง ผอ.สพป.ชม.๓        รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓ นางนุชสรา  ปานทองค า         รอง ผอ.สพป.ชม.๓   กรรมการ 
 ๓.๔ นายพิเศรษฐ์  ไชยสุภา         รอง ผอ.สพป.ชม.๓   กรรมการ 

๓.๕ นางอ าพร  สาสัตย ์   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
๓.๖ นางสาวเพ็ญวิภา  พรหมสวุรรณ์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการ 

 ๓.๗ นายรพีพัฒนศักดิ์  ทวีอภิรดีพัชร   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
๓.๘ นางนลินี  กิตินา่น   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงนิฯ  กรรมการ 
๓.๙  นางนริสา  พงษพ์านิช   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
๓.๑๐ นายดวงจนัทร์  ทาค าวงศ์  นิติกร ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
     ปฏิบัติหนา้ที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคด ี
๓.๑๑ นางประทุม  ตามไท   นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ  กรรมการ 
     ปฏิบัติหนา้ที่ ผอ.กลุ่มอ านวยการ  
๓.๑๒ นายไกรสร  จาวรรณะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กรรมการ 
     ปฏิบัติหนา้ที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
     เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
๓.๑๓ นางสาวสักการะ  ทนันชยั  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๓.๑๔ นางสาวพิสมัย  อะโน  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาวศิพาณัฎฐ์  ใจสตัย์  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๓.๑๖ นางรัชนี  อุดทา   ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๓.๑๗ นางสาวหทัยวรรณ  สิงห์ใจ  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๓.๑๘ นายเจษฎา  ก้องสาคร  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๓.๑๙ นางอลิสตรา  อ่อนอัด  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๓.๒๐ นางสาวพัชริดา ล านักเนตร  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๓.๒๑ นางพรกมล เกษามูล   ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๓.๒๒ นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๓.๒๓ นางสาวกิ่งกาญจน์ อินตะ๊ปัญญา ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๓.๒๔ นายวรกันต์  ศรีวิชัย   ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๓.๒๕ นายศรีมงคล  ขุนรินชา  เจ้าพนักงานธุรการ   กรรมการ 
๓.๒๖ นางสาวพรพรรณ  พิมพิสาร  นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการ 
๓.๒๗ นายเสกสรรค์  ค าทร     นักวิชาการศึกษา    กรรมการ 
๓.๒๘ นางสาวกัญชพร  ซาวบญุตัน  นักจัดการงานทั่วไป    กรรมการ 
๓.๒๙ นายโกมล  แก้วใส่เงิน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี  กรรมการ 
๓.๓๐ นางสาวรุ่งทิวา  สุภาเดช  นักวิชาการเงินและบัญช ี   กรรมการ 
 

๓.๓๑ นางสาวจันวนีา/....   
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๓.๓๑ นางสาวจันวนีา  สุวรรณ์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน           กรรมการและเลขานุการ 
๓.๓๒ นายดิศนันท์  ศรีวิลัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๓๓ นางศิริพร  จูมั่น            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๓.๓๔ ว่าที่ ร.ต.วสันต์  จันทร์โอภาส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน          กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๓.๓๕ นางเอ้ือมพร  สายดวงแสง  เจ้าพนักงานธุรการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

๓.๓๖ นางสาวสกานัฎฐ์  สุทธธินกัณฐ์    พนักงานราชการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 

๔. คณะกรรมการจัดท าเอกสารประกอบการประชุม, (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง   พ.ศ. ๒๕๖๔) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีหน้าที่จัดท า
เอกสารประกอบการประชุม ตรวจสอบความถูกต้องของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ และปฏิบัติการฯ เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ก่อนน าไปปฏิบัติ  ประกอบด้วย 

 ๔.๑ จ่าเอกวิเศษศักดิ์  สายโท        รอง ผอ.สพป.ชม.๓   ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นางศิริพร  จูมั่น            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 

๔.๓ นายไกรสร  จาวรรณะ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กรรมการ 
 ปฏิบัติหนา้ที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

๔.๔ ว่าที่ ร.ต.วสันต์  จันทร์โอภาส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการ 
๔.๕ นางเอ้ือมพร  สายดวงแสง  เจ้าพนักงานธุรการ   กรรมการ 

 ๔.๖ นางสาวจันวนีา  สุวรรณ ์  ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน        กรรมการและเลขานุการ 
๔.๗ นายดิศนนัท์  ศรีวิลัย        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๔.๘ นางสาวสกานัฎฐ์  สุทธิธนกัณฐ์   พนักงานราชการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
  

๕. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่เบิกจ่ายเงิน จัดจ้าง และจัดท าเอกสารทางการเงินและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย  

 ๕.๑ จ่าเอกวิเศษศักดิ์  สายโท        รอง.ผอ.สพป.ชม.๓                 ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นางนลินี  กิติน่าน            ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  กรรมการ 
 ๕.๓ นางสาววาสนา  อุ่นบุญตัน  นักวิชาการพัสดุ    กรรมการ 
 ๕.๔ นางวริณทร  เตจ๋๊ะนงั   พนักงานราชการ                 กรรมการและเลขานุการ 
 

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓    
                                                                                                         

 

 
   (นายอนุกลู  ศรีสมบัติ) 

                                       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต ๓ 
 
 




