คํานํา
สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศนโยบายเพื่อผลักดันยุทธศาสตรประเทศดานการ
พัฒ นาการศึ กษา เพื่อเสริ มสรา งศั กยภาพความเขมแข็งของประชาชนให มีความพรอมและมีศักยภาพการแขงขันในระบบเศรษฐกิจ (Economic base Society : EBS)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดจุดเนนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 2 ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 -2564 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานใหบรรลุวิสัยทัศน “สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 2 เปนองคกรหลักเสริมสรางศักยภาพผูเรียนทุกคนเต็มตามขีดความสามารถแหงตนสูศตวรรษที่ 21 บนวิถีความเปนไทย”
ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ในฐานะหนวยงานบริหาร
จัดการและประสาน สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสําคัญตอการสรางรากฐานดานการศึกษาจึงไดกําหนดกลยุทธการพัฒนาการศึกษา มาตรการและ
เปาหมายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 – 2564 ประกอบดวย 6 กลยุทธ โดยยึดหลักการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์ ในรูปแบบแผนเชิงพันธกิจ
(Performance base) และระบบสัญญาปฏิบัติงาน (Performance Agreement) โดยการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสีย องคกร และชุมชนจากทุกภาคสวน เขามามี
บทบาทในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง ทั้งนี้ เพื่อสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพสําหรับคนไทยและความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน สนองยุทธศาสตร
การพัฒนาการศึกษาของแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ สูความ "ความมั่นคง - มั่งคั่ง - ยั่งยืน" ตามเจตนารมณของ
รัฐบาล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 มีความคาดหวังวา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 – 2564 จะเปนกรอบทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา ใหสามารถบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามภารกิจไดอยางมีคุณภาพมาตรฐานและสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน จึงขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาไว ณ โอกาสนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
มกราคม 2561

สารบัญ
เรื่อง
คํานํา
สวนที่ 1

สวนที่ 2
สวนที่ 3

หนา

บริบทองคกร
ความเปนมา
1
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
3
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
5
การวิเคราะหบริบทสภาพแวดลอมทางการศึกษา
8
ผลการทบทวนกยุทธการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2559-2562
12
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564
15
คานิยมรวม
15
วัฒนธรรมองคกร
16
อัตลักษณองคกร
16
วิสัยทัศน
16
พันธกิจ
16
เปาประสงค
16
ประเด็นกลยุทธการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 - 2564
ประเด็นกลยุทธดานคุณภาพการศึกษา
17
กลยุทธที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
กลยุทธที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร

กลยุทธที่ 3 สงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูดานอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 12
ประเด็นกลยุทธดานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
23
กลยุทธที่ 4 เสริมสรางการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ประเด็นกลยุทธดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
24
กลยุทธที่ 5 สรางโอกาสทางการศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษา
อยางเทาเทียมและเหมาะสม
ประเด็นกลยุทธดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
25
กลยุทธที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ
สวนที่ 4
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ
27
ภาคผนวก
ผนวก ก
กรอบแนวคิดการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
30
ผนวก ข
คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
33
**********************
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1.ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)
5.การเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

มาตรา 54 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
แผนการศึกษาแห่งชาติ
(พ.ศ.2560 – 2579)
ศศซ

นโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ

1.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
-แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
-แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
-แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

2.ด้านการสร้างความเสมอภาค
ในการแข่งขัน

8.การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

2.ด้านการผลิตพัฒนากาลังคนการ
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดคาม
สามารถในการแข่งขันของประเทศ

2.ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
-แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

3.การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

1.การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์

3.การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3.ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
-แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4.การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
และความเท่าเทียม

2.การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้าในสังคม

4.การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา

4.ด้านโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียม การเข้าถึง
บริการทางการศึกษา
-แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

5.การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4.การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

5.การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
-แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

6.การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

6.การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

6.การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา

6.ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
-แผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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1.ด้านความมั่นคง

2.ด้านการสร้างความเสมอภาค
ในการแข่งขัน

มาตรา 54 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

นโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561
1.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
-แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
-แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
-แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
2.ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
-แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ด้านคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหมาะสม

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
4.การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
และความเท่าเทียม

3.ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
-แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4.ด้านโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียม การเข้าถึง
บริการทางการศึกษา
-แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการครูและ
บุคลากรเพื่อความยั่งยืน

ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา
อย่างเท่าเทียมและเหมาะสม

เ

5.การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
-แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

6.การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

6.ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
-แผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ
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บทที่ 1
บริบทองคกร
ความเปนมา
สํานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ไดจัดทํ าแผนพั ฒ นาการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ.2559-2562) ตามกฎกระทรวง กําหนด
หลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 ขอ 6 (1) ที่กําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา
และมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับ นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ แผนพั ฒ นาการศึกษาขั้น พื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น เพื่ อใช
เปนกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 นั้น
ปจ จุบั น ไดมีการเปลี่ ยนแปลง โดยรัฐบาลไดกําหนดยุ ทธศาสตรการพั ฒ นาประเทศ เพื่อใช เป น กรอบและแนวทางการพั ฒ นาให ห น วยงานของรัฐ ทุ กภาคสว น
ตองนําไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมี “ความมั่นคง - มั่งคั่ง - ยั่งยืน” เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือ
ตามคติพจน "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดยมีระยะเวลาบังคับนานถึง 20 ป ตั้งแตป พ.ศ.2560-2579 และมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) เปน
บทกํ ากั บ การปฏิ บั ติ ซึ่ งมี เป าหมายในการเพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข งขั น ของประเทศ และพั ฒ นาขี ด ความสามารถของทรัพ ยากรมนุ ษ ย ลดความเหลื่ อ มล้ํ า ในสั งคม
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของภาครัฐ เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดของประชากรในประเทศ และสรางความสุขของคนไทย
ใหสังคมมีความมั่นคง เพื่อตอบสนองตอ วิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนดยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ระยะ 20 ป ประกอบดวย 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 3.การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการ
สรางสังคมแหงการเรียนรู 4.การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6.การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา เพื่อเปนกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธที่กําหนดไวในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ.2559-2562) ของสํานักงานเขตพื้ นที่
การศีกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ที่ผานมา พบวา การดําเนินงานตามกลยุทธและมาตรการที่กําหนดไวบางเรื่องสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย และยังมีอีกหลาย
กลยุทธและมาตรการที่จะตองปรับปรุง แกไข ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเพื่อใหรองรับกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของรัฐบาล และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกในปจจุบัน
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สํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 จึงมีความจําเปน ตอทบทวนกลยุทธการพัฒ นาการศึกษาเพื่ อดําเนินการจัด ทําแผนพั ฒ นาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 – 2564 ขึ้น โดยวิเคราะหและประมวลผลบนพื้นฐานของสถานการณที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ขอมูลผลการทบทวนวิเคราะหบริบทสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร รวมถึงขอมูลจากยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 –
2564) แผนการศึกษาแหงชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาเปนขอมูลประกอบการ
วิเคราะหเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 – 2564
บริบทองคกร
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 เปนหน วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบั ญญั ติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในดานการสงเสริม สนับสนุนและบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 อําเภอ ประกอบดวย
อําเภอแมริม อําเภอแมแตง อําเภอสันทราย อําเภอสะเมิง และอําเภอพราว มีขอบขายภารกิจ ปริมาณงานในความรับผิดชอบและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา ดังนี้
ที่ตั้ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ถนนโชตนา บานหนองอาบชาง ตําบลสันโปง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180
โทรศัพท :
0-5346-5555 – 6 , 0-5346-5370 , 0-5386-0834 โทรสาร :0-5346-5375 Website : www. cme2.go.th
ภารกิจหลัก
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น
2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงาน
ขางตนทราบ รวมทั้งกํากับตรวจสอบ ติดตามการ ใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
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7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพสถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไป กับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
12. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
ปริมาณงานในความรับผิดชอบ
สถานศึกษาที่มีทะเบียนทั้งหมด 154 โรงเรียน จําแนกเปนดังนี้
- โรงเรียนที่ไปเรียนรวม
จํานวน 11 โรงื่
- โรงเรียนขยายโอกาส
จํานวน 57 โรง
- โรงเรียนขนาดเล็ก (1-120 คน)
จํานวน 75 โรง
-โรงเรียนที่เปดสอนจริง
จํานวน 133 โรง (รร.หลัก 128 โรง และ สาขา 5 โรง) ดังนี้
เปดสอนระดับปฐมวัย – ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 54 โรง
เปดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 33 โรง
เปดสอนระดับปฐมวัย – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 46 โรง
เปดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 10 โรง
เปดสอนระดับปฐมวัย - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
จํานวน 1 โรง
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จํานวนนักเรียนในสังกัด สพฐ. ปการศึกษา 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 22,732 คน จําแนกเปนดังนี้
ระดับปฐมวัย
จํานวน 3,163 คน
ระดับประถมศึกษา
จํานวน 16,195 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน 3,343 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน
31 คน
(ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)
จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. จํานวน 1,368 คน จําแนกเปนดังนี้
ผูบ ริหารการศึกษา (ผอ.สพป. และ รอง ผอ.สพป)
จํานวน
8 คน
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.
จํานวน 42 คน
ขาราชการครูสายผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 117 คน
ขาราชการครูสายผูสอน (ตาม จ.18)
จํานวน 1,192 คน
ขาราชการครูสายผูสอน มาชวยราชการ (จากตางเขต)
จํานวน
9 คน
(ขอมูล 10 พฤศจิกายน 2560)
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ผลการดําเนินการที่ผานมา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ไดดําเนินการขับเคลื่อนกลยุทธตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ.2559-2562) ไปสู
การปฏิบัติโดยไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจและลยุทธการพัฒนาและนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปรากฏผลการดําเนินงาน ดังนี้
ประเด็นกลยุทธดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา ประกอบดวย 2 กลยุทธ 10 มาตรการ ไดมีการดําเนินการแลวครบทุกมาตรการ ดังนี้
กลยุทธที่ 1 สรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาอยางเหมาะสมและเทาเทียม มี 5 มาตรการ ประกอบดวย การสํามะโนประชากรวัยเรียนและจัดทํา
แผนที่การศึกษา (Education Mapping) การเกณฑเด็กเขาเรียนชั้น ป.1 ครบทุกคน ลดอัตราการออกกลางคัน เพิ่มอัตราการคงอยูของนักเรียนใหจบหลักสูตรภายในเวลา
ที่กําหนด เพิ่มอัตราการเรียนตอของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนทุกมาตรการ
กลยุทธที่ 2 พัฒนารูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของภาคีเครือขายใหกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ มี 5 มาตรการ ประกอบดวย การจัดทําระบบ
ฐานข อมู ล เด็ กด อยโอกาส เด็ กกลุ มเสี่ ย งและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ จัดและพัฒ นารูป แบบการชว ยเหลือนักเรีย นตามความตองการจําเป น ดํารงรักษาเครือขาย
ความรวมมือเดิมและขยายภาคีเครือขายความรวมมืออยางกวางขวางทั้งภาครัฐ เอกชนและ NGOs จัดและพัฒนาระบบบริหารกองทุนการระดมเงินสรางกองทุน จัดทํา
ชองทางการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของภาคีเครือขาย อาทิ การระดมทรัพยากรการศึกษา การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ทั้งนี้ ไดมีการพัฒ นารูปแบบและ
กระบวนการใหเปนไปตามมาตรการที่กําหนดไวในแผนทุกมาตรการ
ประเด็นกลยุทธดานคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 3 กลยุทธ
กลยุ ทธ ที่ 3 ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ กษาให ผูเรีย นมีคุ ณ ภาพตามมาตรฐานหลักสูต ร มี 6 มาตรการ ประกอบด วย สงเสริมการจัดการเรีย นการสอนทางไกล
ผานดาวเทียม ดวยระบบ DLTV พัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยพัฒนาหองเรียนอิเล็กทรอนิกส และพัฒนาครูเครือขาย สงเสริม
ผูบริหารและครูในสถานศึกษาใหมีความตระหนักในการจัดทําหลักสูตรอาเซียนและการนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง
การอานออกเขียนได โดยประสานความรวมมือเพื่อสรางเครือขายการผลิตสื่อนวัตกรรมการอานออกเขียนได อานคลองเขียนคลอง และสื่อสารได ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 5 กลุม
สาระหลัก และการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้งนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ไดจัดทําโครงการและกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนตามกรอบและแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวในแผน แตผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ยังไมบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา โดยเฉพาะดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตองเรงปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมกับผูเรียนรายบุคคลตอไป
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กลยุทธที่ 4 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 มี 3 มาตรการ ประกอบดวย การสรางความเขมแข็งในดานการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะแหงศตวรรษที่
21 (3R , 7C) การอานการเขียนภาษาไทยและการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใหกับผูเรียน เสริมสรางภาวะผูนําและทักษะกระบวนการคิด จัดคายภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารและ ICT ทั้งนี้ ไดดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดไวตามแผนครบทุกมาตรการ แตผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและ ICT ยังไมบรรลุตามเปาหมาย
จําเปนตองหารูปแบบและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับผูเรียนตอไป
กลยุทธที่ 5 เสริมสรางอัตลักษณผูเรียน มี 3 มาตรการ ประกอบดวย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 5 กลุมสาระหลัก การสรางอัตลักษณคนไทย โดยบูรณาการคานิยมหลัก
12 ประการ สงเสริมสถานศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรถานศึกษาที่สงเสริมทักษะ วิชาชีพและประสานความรวมมือเพื่อสรางเครือขายในการสงเสริมอาชีพ และการมีงานทํา
ใหแกผูเรียน ทั้งนี้ ไดจัดทําโครงการและกิจกรรมรองรับมาตรการครบทุกมาตรการ
ประเด็นกลยุทธดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธที่ 6 ปรับระบบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ภายใตหลักธรรมาภิบาล มี 5 มาตรการ ประกอบดวย จัดและพัฒนาระบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ (Result
Base Management : RBM) โดยเนนการบูรณาการเชิงกลยุทธ การถายทอดเปาหมายความสําเร็จ (Internal Performance Agreement : IPA) และการพัฒนาสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส (e-Office) สรางความตระหนักใหทุกคนมีคานิยมรวมและวัฒนธรรมการทํางานเชิงคุณภาพ พัฒนาระบบสัญญาปฏิบัติงานที่เนนการถายทอดเปาหมาย
ความสําเร็จระดับองคกรสูระดับบุคคล และมีระบบกํากับติดตามประเมินผล จัดและพัฒนาระบบการกํากับ ติดตามการขับเคลื่อนภารกิจใหมีความชัดเจนนําไปปฏิบัติอยาง
จริงจัง เสริมสรางการทํางานเปนทีม โดยใหครูและบุคลากรไดมีเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู ผลงาน และกิจกรรมนันทนาการ ทั้งนี้ ไดจัดทําโครงการและกิจกรรมรองรับ
มาตรการครบทุกมาตรการ
กลยุทธที่ 7 เสริมสรางความเขมแข็งสถานศึกษาและเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี 4 มาตรการ ประกอบดวย เสริมสรางความเขมแข็งสถานศึกษาใหมี
ศักยภาพรองรับการกระจายอํานาจของการบริหารจัดการเสริมสรางความเขมแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก พัฒนาให
เครือขายฯมีรูปแบบการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของตนเอง สงเสริมและพัฒนาการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยใชเทคนิคการนิเทศ
ทั้งระบบ ทั้งนี้ ไดจัดทําโครงการและกิจกรรมรองรับมาตรการครบทุกมาตรการ
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กลยุ ท ธ ที่ 8 การวิ จั ย พั ฒ นานวั ต กรรมการบริ ห ารและจั ด การเรี ย นรู มี 3 มาตรการ ประกอบด ว ย สร า งองค ก รแห งนวั ต กรรมการบริ ห าร (Innovative
Organization) โดยสงเสริมการทํางานในรูปแบบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองคความรูใหม เพื่อการพัฒนางานตามภารกิจ เสริมสรางองคกรแหนวัตกรรมการเรียนรู
(Learning Organization) และจัดเวทีวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู เผยแพรประชาสัมพันธงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมและองคความรูใหม ทั้งนี้ ไดจัดทําโครงการ
และกิจกรรมรองรับมาตรการครบทุกมาตรการ
ประเด็นกลยุทธดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธที่ 9 เสริมสรางสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมาตรฐานวิชาชีพ มี 3 มาตรการ ประกอบดวย จัดทําแผนอัตรากําลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาที่เปนปจจุบัน จัดและพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการที่มีกระบวนการถายทอดเปาหมายความสําเร็จระดับองคกรสูระดับบุคคล (IPA.)
และการจัดทําขอตกลงผลการปฏิบัติงาน (Individual Scorecard) จัดและพัฒนาระบบเสริมสรางแรงจูงใจการปฏิบัติงาน (Incentive) ที่มุงเนนการสรางแรงบันดาลใจและ
การจัดองคกรแหงคุณภาพ อาทิ การใหรางวัลคาตอบแทนโดยการบําเหน็จความชอบ ทั้งนี้ ไดจัดทําโครงการและกิจกรรมรองรับมาตรการครบทุกมาตรการ
กลยุทธที่ 10 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลที่ยึดสมรรถนะเปนฐาน มี 6 มาตรการ ประกอบดวย การจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ป
(พ.ศ.2559-2561) การพัฒนาระบบการนําแผนไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เสริมสรางโอกาสใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีภาวะผูนําและทักษะ
ตามมาตรฐานตําแหนง สูความเปนมืออาชีพ พัฒนาทักษะความรูดานภาษาอังกฤษและดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา สงเสริมใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูและเขาใจในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง และสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและ
มาตรฐานวิชาชีพ ทั้งนี้ ไดจัดทําโครงการและกิจกรรมรองรับมาตรการครบทุกมาตรการ
ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับ ใหมีความพรอมในโลกแหงศตวรรษที่ 21 รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบัน มีทักษะ
ชีวิต มีความสามารถในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ และพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของภาครัฐ เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดของประชากรในประเทศ และสรางความสุขของคนไทย ใหสังคมมีความมั่นคง เพื่อ
ตอบสนองตอ วิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงมีความจําเปนตองปรับ
กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ.2559 -2562) ใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและ
แผนการศึกษาแหงชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)
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บทที่ 2
การวิเคราะหบริบทสภาพแวดลอมทางการศึกษา (SWOT Analysis)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ไดมีการทบทวนสภาพแวดลอมและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสงผลกระทบตอการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยรวม ดังนั้น จึงไดมีการทบทวนเพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมและกําหนดกลยุทธการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 -2579) นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความตองการจําเปนในการพัฒนา
และแกไขปญหาในระดับพื้นที่ปรากฎผล ดังนี้
ผลการทบทวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็ง
จุดออน
ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
1.จัดการศึกษาไดหลากหลายรูปแบบตรงตามความตองการของผูเรียน
2. มีการจัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียนทุกโรงเรียน
3. มีเครือขายที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ดานคุณภาพการศึกษา
4. มีการจัดทําแผนการรับนักเรียน
1.ความหลากหลายทางชาติพันธุสงผลศักยภาพการเรียนรู
5. มีกองทุนใหความชวยเหลือนักเรียนดอยโอกาสและยากจน
2.โรงเรียนที่มีครูไมตรงเอก สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเขมแข็ง
3.รอยละ 6.15 ของนักเรียนระดับขั้น ป.1-3 ยังอานไมออกเขียนไมได
7. ผูบริหารมีนโยบายการสรางและสงเสริมสิทธิโอกาสในการศึกษาใหผูเรียน
4.ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด
ใหครอบคลุมทุก
วิเคราะห การคิดคํานวณของผูเรียน
ดานคุณภาพการศึกษา
5.วิธีการจัดการเรียนรูของครู ยังไมสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
1.ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบ
6.การบริหารการศึกษาของผูบริหาร ยังขาดเปาหมายที่ชัดเจน สงผลตอ
2.มีการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
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จุดแข็ง
3.ระบบการประเมินทางการศึกษา โครงการสรางการทดสอบระดับชาติมีความชัดเจน
หากครูผูสอนนําผลการ วิเคราะหระบบการวัดผลประเมินผลมาใชในการจัดการเรียนรู
ดานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะดาน
2. มีกระบวนการนิเทศติดตามจากหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่อง สงผลตอแรงจูงใจใน
การพัฒนาตนเองในดานตางๆ ของครู
3. มีการรวมกลุมของครูแตละกลุมสาระเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน สงผลใหครูมีการ
พัฒนาตนเองดวยวิธีการที่หลากหลาย
4. การพัฒนาตนเองของครูไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด ทําใหมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง
5. มีนโยบายและงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาตนเองของครู
7. มีนโยบายการพัฒนาครูดวยกระบวนการ PLC ที่ตรงกับความตองการพัฒนาของครูที่
สงผลตอความกาวหนาทางวิชาชีพ
ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1. สพป.เชียงใหม เขต 2 มีการจัดทําทิศทางการพัฒนา มีนโยบาย กลยุทธ จุดเนน
เปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับบริบทอยางชัดเจน และเปน
รูปธรรมโดยเนนการมีสวนรวม
2. สพป.เชียงใหม เขต 2 มีการถายทอดเปาหมายความสําเร็จระดับองคกรสูระดับบุคคล
อยางชัดเจน

จุดออน
7.จํานวนศึกษานิเทศกไมเพียงพอ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8.ระบบขอมูลสารสนเทศยังไมเปนปจจุบัน มีขอจํากัดในการเขาถึง สงผลใหการ
รายงานขอมูลไมสอดคลองกับความเปนจริง สงผลตอคุณภาพการศึกษา
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ขาดการนําความสามารถเฉพาะดานของครูที่มีอยูมาใชในการพัฒนาในภาพรวม
อยางเปนระบบ
2. ขาดการรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการพัฒนาที่ประสบผลสําเร็จ
เชิงประจักษเพื่อการเผยแพรและประยุกตใชในการพัฒนาครูและบุคลากร
3. ไมไดนําผลการนิเทศติดตามมาประกอบการวางแผนพัฒนาอยางเปนระบบ
ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1.การขับเคลื่อนกลยุทธสูการปฏิบัติยังไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากรทุก
ระดับยังขาดทักษะในการประสานการทํางานรวมกันเปนทีมและไมเต็มศักยภาพ
2. บุคลากรบางสวนยังไมกระตือรือรนและไมใหความสําคัญในการมีสวนรวม
ขับเคลื่อนภารกิจใหบรรลุผลสําเร็จ เนื่องจากบุคลากรยังขาดความตระหนักใน
คานิยมรวมขององคกรและยึดวัฒนธรรมการทํางานแบบเดิม
3.การปฏิบัติทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษายังขาดการ
บูรณาการ สงผลใหขาดความเชื่อมโยงของผลการดําเนินงานในภาพรวม
4.ผูบริหารใน สพป. และในสถานศึกษาบางสวนขาดภาวะผูนําและการยอมรับซึ่ง
กันและกัน
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จุดแข็ง
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมพัฒนาสมรรถนะเพื่อใหมีวิทยฐานะ
และตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
4.เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทําให สพป.เชียงใหม
เขต 2 มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
5.มีการพัฒนารูปแบบการใหบริการอยางตอเนื่องและเกิดความพึงพอใจแกผูรับบริการ
ผลการทบทวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
โอกาส
ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
1. ในพื้นที่มีหนวยงาน/องคกรที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน/เฉพาะดาน/เฉพาะทาง
2. มีองคกรภายนอกใหการสนับสนุนทางการศึกษา
3. มีหนวยงานที่สนับสนุนและเสริมสรางหลักสูตร/ความรูความเขาใจในความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ดานคุณภาพการศึกษา
1.นโยบายทางการศึกษามีการกําหนดยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน เปนรูปธรรม
2.การสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนรูที่เขาถึงผูเรียน
3.ภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จุดออน
5.การสงเสริม สนับสนุนมาตรการแรงจูงใจ/ตอบแทน ไมครอบคลุมและตอเนื่อง
ทําใหบุคลากรไมใหความสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจองคกร
6.สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตอผูมารับบริการยังไมเพียงพอ

อุปสรรค
ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
1. การเคลื่อนยายถิ่นที่อยูในการประกอบอาชีพของผูปกครอง โดยเฉพาะ
คนตางดาว
2. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ
3. สภาพแวดลอมที่มีความเสี่ยงสงผลตอพฤติกรรมของผูเรียน (ยาเสพติด,
ภัยไซเบอร,ภัยพิบัติทางธรรมชาติ)
ดานคุณภาพการศึกษา
1.ภาระงานทั้งจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานภายนอก รวมทั้งนโยบายที่
ซ้ําซอนสงผลตอการจัดการเรียนรูของครู
2.การจัดสรรบุคลากรฝายสนับสนุนการศึกษาจากหนวยงานตันสังกัดไมเพียงพอ
3.การกํากับติดตาม ประเมินผลทั้งภายในและภายนอกยังไมมีการบูรณาการ
4.การนําผลการทดสอบระดับชาติไปใชยังไมมีประสิทธิภาพตอการพัฒนาคุณภาพ
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โอกาส
ดานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. นโยบายชาติสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูอยางชัดเจนและเปนเอกภาพ มั่นคง
ยั่งยืน
2. ชองทางการพัฒนาตนเองตามความตองการอยางหลากหลาย เชน สื่อ ICT เทคโนโลยี
ทางการศึกษา สื่อ INTERNET ทําใหครูมีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพดวยตนเอง
ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย สงผลใหการพัฒนาประสิทธิภาพดานการ
บริหารจัดการมีความคลองตัว
2. ทุกภาคสวนใหความสําคัญในการจัดการศึกษา
ทําให สพป.เชียงใหม เขต 2 ไดรับความรวมมือ
ในการจัดการศึกษาเปนอยางดี

อุปสรรค
การศึกษา
5.สภาพสังคม วัฒนธรรม ความเปนอยู ระดับการศึกษา สภาพเศรษฐกิจ ไมเอื้อ
ตอการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ดานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. สภาพความแตกตางของพื้นที่การปฏิบัติงานของครูที่เปนขอจํากัดในการพัฒนา
ตนเอง และพัฒนาตามนโยบาย เชน รร.ในถิ่นทุรกันดารฯ หางไกล
ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1. การปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลใหความสําคัญในการปรับโครงสรางการบริหาร
จัดการศึกษา ซึ่งจะสงผลใหการจัดการศึกษามีความคลองตัวในการจัดการศึกษา
ไดตรงตามความตองการและบริบทของพื้นที่ไดมากขึ้น
2. การกระจายอํานาจการตัดสินใจไมครอบคลุมและเกิดความคลองตัว
3. มีสื่อ เทคโนโลยีที่ไมเหมาะสม ทําใหเด็กและเยาวชน เขาถึงไดงาย
4. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สงผลตอการนํานโยบายมาปฏิบัติ
5. การบังคับใชกฎหมายทางการศึกษา กอใหเกิดความเหลื่อมล้ํา
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ความตองการในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการสังเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนโอกาสและอุปสรรค สภาพแวอลอมภายในที่เปนจุดแข็งและจุดออน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 2 จึงไดกําหนดจุดยืนการพัฒนา (Strategy Position) ซึ่งเปยจุดยืนหลักในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงหใม เขต 2 ประกอบดวย 4 ดาน ดังนี้
1. ประเด็นดานคุณภาพผูเรียน
1.1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
- สงเสริมใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาดานคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย
ในการดําเนินชีวิต
- สนับสนุนชวยเหลือสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมเพื่อปองกันปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
- สงเสริมใหสถานศึกษานํา "ศาสตรพระราชา" มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู
1.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
1.2.1 สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะดานการใชภาตางประเทศ
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ โดยระดับชั้น ป.1-6 ใหจัดกิจกรรม 65 ชั่วโมง และจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการ
ตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษา
1.2.2 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน และมีความสามารถในการอานออกเขียนไดตามชวงวัย
-จัดกิจกรรมที่สงเสริมนิสัยรักการอาน โดยความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
-สงเสริม สนับสนุนใหทุกโรงเรียนมีหองสมุดและแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกหองเรียน เพื่อใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
-มีระบบการคัดกรองนักเรียนที่อานไมออก เขียนไมได หรือ นักเรียนที่ตองการการซอมเสริม
-สงเสริมใหมีการใชสื่อการจัดการเรียนการสอนอยางหลากหลาย เพื่อชวยแกปญหาการอาน การเขียนที่เหมาะสมตามบริบทของ รร.
-มีการติดตามประเมิน และสรุปผลการพัฒนาผูเรียนดานการอาน การเขียนเปนระยะ และนําผลการประเมินไปเปนขอมูลประกอบการ
พัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ
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1.2.3 สงเสริมการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
-ครูมรี ปู แบบและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติจริง อยางนอย 1 รูปแบบ ที่สามารพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู สื่อนวัตกรรม และการทําวิจัยในชั้นเรียน
1.3.1 สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู สื่อสนวัตกรรม และวิจัยในชั้นเรียน
-ครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 เรื่อง เพื่อใชในการแกปญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน
1.3.2 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ สะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและสรางสรรคนวัตกรรม
-ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการในรูปแบบสหวิทยาการ สะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียน
1.3.3 สงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ดานสิ่งแวดลอม และสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม
1.4 สงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- สงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ดานสิ่งแวดลอม
2. ประเด็นดานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 เสริมสรางการพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
- สงเสริมใหครูจัดทํา ID PLAN เพื่อพัฒนาตามความตองการของตนเองและหนวยงานดวยกระบวนการ PLC
- การถายทอดประสบการณและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
- การนิเทศติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง
- การนํานโยบายการพัฒนาครูไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมใหเกิดผลสําเร็จเชิงประจักษ
-การสงเสริมสนับสนุนความกาวหนาทางวิชาชีพเพื่อเปนแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางยั่งยืน
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3. ประเด็นดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
3.1 สรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาอยางเหมาะสมและเทาเทียม
3.2 พัฒนารูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของภาคีเครือขายใหกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
- เสริมสรางความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาพื้นฐาน
- จัดทําระบบสํามะโนประชากรอยางตอเนื่อง
- สรางความเขมแข็งใหกับเครือขายที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
- พัฒนากระบวนการในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
- พัฒนาเครื่องมือการติดตามเด็กเขาเรียนทุกระดับชั้น
4. ประเด็นดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
4.1 ปรับระบบบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ภายใตหลักธรรมาภิบาล
- จัดและพัฒนาระบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ (RBM) โดยเนนการบูรณาการเชิงกลยุทธ การถายทอดเปาหมายความสําเร็จ (IPA) และการพัฒนา
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส (e-office)
- สรางความตระหนักใหทุกคนมีคานิยมรวมและวัฒนธรรมการทํางานเปนทีมเชิงคุณภาพ
- พัฒนาระบบสัญญาปฏิบัติงานที่เนนการถายทอดเปาหมายความสําเร็จระดับองคกรสูระดับบุคคลและมีระบบกํากับติดตามประเมินผล
- จัดและพัฒนาระบบการกํากับติดตามการขับเคลื่อนภารกิจใหมีความชัดเจน นําไปปฏิบัติอยางจริงจัง
4.2 เสริมสรางความเขมแข็งสถานศึกษาและเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- เสริมสรางความเขมแข็งใหเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษาใหมีศักยภาพรองรับการกระจายอํานาจของการบริหารจัดการ
- สงเสริมและพัฒนาการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาโดยใชเทคนิคการนิเทศทั้งระบบ
4.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรดานภาวะผูนําดวยกระบวนการวิจัย
- เสริมสรางความเขมแข็งใหเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษาใหมีศักยภาพรองรับการกระจายอํานาจของการบริหารจัดการ
- สงเสริมและพัฒนาการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาโดยใชเทคนิคการนิเทศทั้งระบบ
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บทที่ 3
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ในฐานะหนวยงานบริหารจัดการ และประสานสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดตระหนัก
ถึงความสําคัญในการสรางความเข มแข็งในหน วยงาน เพื่อเปน รากฐานและสรางความพรอมในการปฏิบัติภ ารกิจสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือสถานศึกษา ใหสามารถ
จัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จึงไดจัดทําแผนแมบท “การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ” เพื่อใชเปนกรอบการพัฒนาสํานักงานใหเปนองคกรแหงคุณภาพ
ดานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์ ในรูปแบบแผนเชิง พันธกิจ (Performance base) และระบบสัญญา
ปฏิบัติงาน (Performance Agreement) และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสีย องคกร ชุมชน ทุกภาคสวนเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
โดยกําหนดเจตนารมณและกรอบการพัฒนาองคกร ดังนี้
 คานิยมรวม (Share Value)
“SMART” เปนคานิยมรวมที่ผานฉันทามติของสมาชิกองคกร โดยมีการกําหนดขอบขาย นิยาม ความหมายดังนี้
Service Mind หมายถึง การมีจิตใจพรอมจะใหบริการ มีความสําคัญ คือ มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน การทํางาน ดวยใจเสียสละและอุทิศตน เพื่อประโยชนสวนรวม
วาจาสุภาพออนโยน มีความพรอมใหบริการ ตรงเวลา
Mastery
หมายถึง การทํางานอยางมืออาชีพ มีความสําคัญ คือ ยึดหลักความถูกตอง ทํางานโดยมีขอมูลสนับสนุน ทันสมัยในขาวสารทั่วไป การทํางานดวย
ความชํานาญ ขวนขวายเพิ่มพูนความรูและความชํานาญการ
Accountability หมายถึง การยึดหลักธรรมาภิบาล คือ การปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส และรับผิดชอบ มีความสําคัญ คือ ปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติงานโดยสามารถตรวจสอบได ปฏิบัติงานดวยความ เสมอภาค
Relationship หมายถึง การมีน้ําใจ ใจเปดกวาง เปนพี่เปนนอง มีความสําคัญ คือ ยอมรับความคิดที่หลากหลาย ทํางานรวมกัน และชวยเหลือกัน โดยยึดถือ
ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน เสมือนเปนบุคคล ในครอบครัว มีน้ําใจนักกีฬา
Teamwork หมายถึง การทํางานเปนทีม มีความสําคัญ คือ ยึดหลักสามัคคีปรองดองในการทํางานยึดหลักการมีสวนรวมในการทํางาน
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 วัฒนธรรมองคกร (Culture) “มุงผลสัมฤทธิ์ สุจริตเปนธรรม นําเทคโนโลยี มีจิตบริการ ทํางานเปนทีม”
 อัตลักษณองคกร (Identity) “สํานักงานนาอยู สํานักงานสมานฉันท สํานักงานทันสมัย”
 วิสัยทัศน (Vision)
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 เปนองคกรหลักเสริมสรางศักยภาพผูเรียนทุกคนเต็มตามขีดความสามารถแหงตน
สูศตวรรษที่ 21 บนวิถีความเปนไทย”
 พันธกิจ (Mission)
พันธกิจที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมสี มรรถนะและศักยภาพตามขีดความสามารถแหงตน มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม มีทักษะชีวิตที่พรอมอยูในโลกแหงศตวรรษที่ 21 และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
พันธกิจที่ 2 เสริมสรางภาวะผูนําและมาตรฐานวิชาชีพใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พันธกิจที่ 3 สรางสิทธิและโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
พันธกิจที่ 4 ปรับระบบบริหารจัดการจัดการศึกษาแบบมุงผลสัมฤทธิ์ที่เนนการบูรณาการและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
 เปาประสงค (Objective)
1. เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะและศักยภาพตามขีดความสามารถแหงตน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
และมีคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีทักษะชีวิตที่พรอมอยูในโลกแหงศตวรรษที่ 21
2. เพื่อใหประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูที่เสมอภาคและเทาเทียมกัน
3. เพื่อใหครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษามีภาวะผูนําและมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 และสถานศึกษามีระบบบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ภายใตหลักธรรมาภิบาล
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ประเด็นกลยุทธการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564
1. ประเด็นกลยุทธดานคุณภาพผูเรียน มีกลยุทธการพัฒนา 3 กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
เปาหมายเชิงกลยุทธ 1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ผูเรียนไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม
คาเปาหมาย
ขอมูลป 2560/
มาตรการ / แนวทางการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ป ก.ศ.2559
2561
2562
2563
1.สงเสริมใหสถานศึกษานํา "ศาสตรพระราชา"
รอยละของสถานศึกษานํา “ศาสตร
N/A
รอยละ
รอยละ
รอยละ
มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู
พระราชา”มาใชในกระบวนการเรียนรู
100
100
100
2. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ รอยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
รอยละ 100
รอยละ
รอยละ
รอยละ
บูรณาการดานคุณธรรม จริยธรรม และการ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและ
100
100
100
ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ในการดําเนินชีวิต
3. สนับสนุนชวยเหลือสถานศึกษาในการจัด
รอยละของนักเรียนไดรับการสรางภูมิคุมกัน รอยละ 100
รอยละ
รอยละ
รอยละ
กิจกรรมเพื่อปองกันปญหายาเสพติดใน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
100
100
100
สถานศึกษาและจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สถานศึกษาและจัดระบบดูแลชวยเหลือ
อยางยั่งยืน
นักเรียนอยางยั่งยืน
รอยละของสถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือ
2 โรง
10 โรง
20 โรง
30 โรง
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน ตาม
(ประถม 1 โรง)
เกณฑการประเมินของ สพฐ.
(มัธยมฯ 1 โรง)

2564
รอยละ
100
รอยละ
100

รอยละ
100

40 โรง
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กลยุทธที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร
เปาหมายเชิงกลยุทธ 1. ผูเรียนมีคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะชีวิตที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
2. ผูเรียนมีทักษะและความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารอยางสรางสรรค เปนไปตามมาตรฐานของหลักสูตร
3. สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรม และกระบวนการเรียนรูอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร
คาเปาหมาย
ขอมูลป 2560/
มาตรการ / แนวทางการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ป ก.ศ.2559
2561
2562
2563
1. สงเสริมสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา รอยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย รอยละ 87.72
90
95
100
และเตรียมความพรอมตามวัย
(ผานเกณฑการประเมินระดับดีขึ้นไป)
2.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ รอยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร รอยละ 100
100
100
100
เรียนรู การวัดและประเมินผล พัฒนาสื่อนวัตกรรม สถานศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานการ
และการทําวิจัยในชั้นเรียน
เรียนรู ตัวชี้วัด เกณฑการจบการศึกษา
และการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560
3. สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะดานการใช
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร

รอยละของผูเรียนผานเกณฑการประเมิน ผล O-NET
ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ
ปการศึกษา
เพื่อการสื่อสาร
2559
ชั้น ป.6 = 28.57
ชั้น ม.3 = 30.67

29.65
31.00

30.00
31.50

30.50
32.00

2564
100
100

31.00
32.50
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มาตรการ / แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

4. สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนิสัยรักการอานและมี รอยละของนักเรียนแตละระดับชั้นอาน
ความสามารถในการอานออกเขียนไดตามชวงชั้น
ออกเขียนไดตามเกณฑที่ สพฐ. กําหนด
-จัดกิจกรรมที่สงเสริมนิสัยรักการอาน โดยความ
รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
-สงเสริม สนับสนุนใหทุกโรงเรียนมีหองสมุดและ
แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกหองเรียน เพื่อ
ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
-พัฒนาระบบการคัดกรองนักเรียนที่อานไมออก
เขียนไมได หรือ นักเรียนที่ตองการการซอมเสริม
-สงเสริมใหมีการใชสื่อการจัดการเรียนการสอน
อยางหลากหลาย เพื่อชวยแกปญหาการอาน การ
เขียนที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน
-มีการติดตามประเมิน และสรุปผลการพัฒนา
ผูเรียนดานการอาน การเขียนเปนระยะ และนําผล
การประเมินไปเปนขอมูลประกอบการพัฒนาผูเรียน
อยางเปนระบบ

ขอมูลป 2560/
ป ก.ศ.2559
อานออกเสียง
ป.1 = 88.27
ป.2 = 97.40
ป.3 = 98.58
ป.4 = 98.90
ป.5 = 99.53
ป.6 = 99.64
อานรูเรื่อง
ป.1 = 94.17
ป.2 = 97.13
ป.3 = 98.14
ป.4 = 90.07
ป.5 = 93.83
ป.6 = 97.10
การเขียนคํา
ป.1 = 82.51
ป.2 = 92.59
ป.3 = 89.78

2561

คาเปาหมาย
2562
2563

2564

97.24
98.23
98.61
98.89
99.66
99.86

98.79
98.45
98.75
99.11
99.79
99.91

98.16
98.67
98.96
99.34
99.87
99.95

98.35
98.89
99.30
99.56
100
100

98.53
98.14
98.45
91.87
97.21
97.73

98.71
98.23
98.67
92.49
94.64
98.19

98.90
98.67
98.89
93.38
95.07
98.63

99.08
98.86
99.11
94.70
95.93
99.09

96.69
95.80
91.14

97.06
96.19
93.35

97.43
96.58
94.68

98.16
97.33
96.01
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มาตรการ / แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

อยละของนักเรียนอานหนังสือตามเกณฑ
ที่ สพฐ.กําหนด
5.สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิตที่จําเปนในศตวรรษที่ รอยละของผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษที่
21 จากการเรียนรูในการปฏิบัติจริงตามสภาพความ 21 จากการเรียนรูในการปฏิบัติจริงตาม
ตองการ และบริบทของแตละพื้นที่
สภาพความตองการ และบริบทของแต
ละพื้นที่
6.สงเสริมการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผาน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)

รอยละของครูมีรูปแบบและแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติจริง
อยางนอย 1 รูปแบบ

2561

คาเปาหมาย
2562
2563

2564

97.24
98.09
98.23
97.57
98.07
99.09

98.79
98.28
98.45
97.79
98.28
99.32

98.16
98.47
98.67
98.01
98.50
99.54

98.35
98.86
98.89
98.23
98.71
99.77

97.11

97.86

99.98

99.99

N/A

80

90

100

100

N/A

70

80

90

100

ขอมูลป 2560/
ป ก.ศ.2559
การเขียนเรื่อง
ป.1 = 88.34
ป.2 = 96.60
ป.3 = 97.92
ป.4 = 97.18
ป.5 = 97.77
ป.6 = 98.82
N/A
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ขอมูลป 2560/
ป ก.ศ.2559
7. สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนากระบวนการจัดการ รอยละของนักเรียนที่มีคะแนนการ
ระดับชั้น ป.6
เรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ใน
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ไทย =66.25
รูปแบบเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เพื่อพัฒนา (O-NET) มากกวารอยละ 50
วิทย =22.94
กระบวนการคิดและสรางสรรคนวัตกรรม
(ปการศึกษา 2559)
คณิตฯ=26.59
สังคมฯ=44.52
อังกฤษ=7.66
ระดับชั้น ม.3
ไทย =37.66
วิทย =3.51
คณิตฯ =3.40
สังคมฯ =47.34
อังกฤษ =1.38
รอยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนใน
N/A
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไดรับการ
ม.1
เตรียมความพรอมในการประเมินระดับ
ม.2
นานาชาติตามโครงการ PISA
ม.3
รอยละของครูที่มีการจัดกิจกรรมการ
250 คน
เรียนรูเชิงบูรณาการรูปแบบสหวิทยาการ
สะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียน
มาตรการ / แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

2561

คาเปาหมาย
2562
2563

2564

70
25
30
45
25

75
30
40
50
30

80
40
50
60
40

85
50
55
70
50

40
25
30
50
20

50
30
40
55
30

60
40
50
60
40

70
50
55
70
45

90.59
97.98
96.66
300 คน

92.47
98.09
97.21
600 คน

93.41
98.31
97.77
900 คน

94.36
98.65
98.32
1,200 คน
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กลยุทธที่ 3 สงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมายเชิงกลยุทธ 1. เพื่อใหผูเรียน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
3. เพื่อการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
คาเปาหมาย
ขอมูลป 2560/
มาตรการ / แนวทางการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ป ก.ศ.2559
2561
2562
2563
2564
1. สงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร การจัด
รอยละของผูเรียนระดับการศึกษามี
รอยละ 93.99 รอยละ95 รอยละ100 รอยละ100 รอยละ100
กระบวนการเรียนการสอนที่สงเสริมคุณภาพชีวิต
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ความสําคัญของการดําเนินชีวิตที่เปนมิตร
-พัฒนาหลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนที่ กับสิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรมและการ
ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
สงเสริมคุณภาพชีวิต
พอเพียงในการดําเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
-จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
-วิจัยพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดาน
สิ่งแวดลอม
2. สงเสริมใหสถานศึกษานําหลักปรัชญาของ
รอยละของสถานศึกษาที่นําหลักปรัชญาของ
N/A
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
เศรษฐกิจพอเพียงไปจัดกระบวนการเรียนการสอน เศรษฐกิจพอเพียงไปจัดกระบวนการเรียน
100
100
100
100
ใหแกผูเรียนใหเกิดผลอยางยั่งยืน
การสอนใหแกผูเรียนใหเกิดผลอยางยั่งยืน
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2. ประเด็นกลยุทธดานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกลยุทธการพัฒนา 1 กลยุทธ คือ
กลยุทธที่ 4 เสริมสรางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
เปาหมายเชิงกลยุทธ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ
คาเปาหมาย
ขอมูลป 2560/
มาตรการ / แนวทางการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ป ก.ศ.2559
2561
2562
2563
สงเสริมใหมกี ารนํานโยบายการพัฒนาครูไปสูการ
รอยละของขาราชการครูและบุคลากร
ครูไดรับการ
77
87
97
ปฏิบัติที่เปนรูปธรรมใหเกิดผลสําเร็จเชิงประจักษ โดย ทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตาม
พัฒนารอยละ
-สงเสริมใหมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเองระดับบุคคล แผนพัฒนาระดับบุคลล และมาตรฐาน 67 ของจํานวน
(Individual Development Plan : IDP.) ดวย
วิชาชีพ
ครูทั้งหมด
(ในป 2560 ครูไดรับการพัฒนาตาม
กระบวนการ PLC
- พัฒนาบุคลากรดวยกระบวนการพัฒนางานประจําสู โครงการ คูปอง จํานวน 808 คน
งานวิจัย (Routine to Research : R to R)
1,318 หลักสูตร ศึกษานิเทศก
-พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ จํานวน 5 คน
พัฒนาครู ใหมีประสิทธิภาพ
ใชงบประมาณทั้งสิ้น
5,420,226.33 บาท)
(ขอมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2560)

2564
100
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3. ประเด็นกลยุทธดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา มีกลยุทธการพัฒนา 1 กลยุทธ คือ
กลยุทธที่ 5 สรางโอกาสทางการศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมและเหมาะสม
เปาหมายเชิงกลยุทธ 1. เพื่อใหผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สําหรับผูเรียนทุกคน
3. เพื่อพัฒนาระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบนั
ขอมูลป 2560/
มาตรการ / แนวทางการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ป ก.ศ.2559
2561
1.สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนทุกคนไดรับสิทธิโอกาส รอยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความ
N/A
และความเสมอภาคในการเขาถึงบริการทางการศึกษา ตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการศึกษาเต็ม
ที่มีคุณภาพ
ตามศักยภาพเพิ่มขึ้น (จําแนกตามกลุม
- สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนใหกับ ประเภทของความจําเปนพิเศษ)
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ไดรับการพัฒนา
-เด็กพิการเรียนรวม 2,571 คน
รอยละ 100
รอยละ100
ศักยภาพตามขีดความสามารถของตนเอง
-เด็กดอยโอกาส 20,155 คน
รอยละ 100
รอยละ100
-สนับสนุนการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนที่อยูในพื้นที่ -เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ํา
รอยละ 100
รอยละ100
หางไกลทุรกันดาร ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาที่
-เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
4 คน
10 คน
เทาเทียมและเหมาะสม
2.เพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานผานเทคโนโลยี สถานศึกษาผานเกณฑการประเมินตาม รอยละ 90.80 รอยละ 95
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
มาตรฐานระดับสถานศึกษาในระดับดีและ
- สงเสริมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผาน
ดีมาก ตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
ดาวเทียม ดวยระบบ DLTV , DLIT โดดยพัฒนา ทางไกลผานดาวเทียม DLTV , DLIT
ของ สพฐ.
หองเรียนอิเล็กทรอนิกส และพัฒนาครูเครือขาย

คาเปาหมาย
2562
2563

2564

รอยละ100
รอยละ100
รอยละ100
15 คน

รอยละ100
รอยละ100
รอยละ100
20 คน

รอยละ100
รอยละ100
รอยละ100
30 คน

รอยละ 96

รอยละ 97

รอยละ 98
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4. ประเด็นกลยุทธดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีกลยุทธการพัฒนา 1 กลยุทธ คือ
กลยุทธที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ
เปาหมายเชิงกลยุทธ 1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสูอัตลักษณ “สํานักงานนาอยู สํานักงานสมานฉันท สํานักงานทันสมัย”
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่คลองตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได
3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลตอ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
คาเปาหมาย
ขอมูลป 2560/
มาตรการ / แนวทางการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ป ก.ศ.2559
2561
2562
2563
1. ปรับกระบวนการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ (RBM)
ผลการประเมินดานการบริหารจัด
โดยเนนการบูรณาการเชิงกลยุทธ การถายทอด
การศึกษาของ สพป.เชียงใหม เขต 2
- ผลการบริหารจัดการศึกษาตาม
เปาหมายความสําเร็จระดับองคกรสูระดับบุคคล
80.84
82
83
84
- การพัฒนาสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (e-office)
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
- สรางความตระหนักใหทุกคนมีคานิยมรวมและ
- ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตาม ม.44
N/A
ระดับ
ระดับ
ระดับ
วัฒนธรรมการทํางานเปนทีมเชิงคุณภาพ
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
- พัฒนาระบบสัญญาปฏิบัติงานที่เนนการถายทอด -ผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
N/A
ระดับ
ระดับ
ระดับ
เปาหมายความสําเร็จระดับองคกรสูระดับบุคคล
ตามนโยบายและกลยุทธ สพฐ.
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
- พัฒนาระบบการกํากับติดตามการขับเคลื่อน
-ผลการประเมิน ITA (ป 2560)
83.00
84.00
85.00
86.00
ภารกิจใหมีความชัดเจน นําไปปฏิบัติอยางจริงจัง
2.เสริมสรางความเขมแข็งใหเครือขายพัฒนาคุณภาพ 1. รอยละของสถานศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
รอยละ 100
รอยละ
รอยละ
รอยละ
การศึกษา และสถานศึกษาใหมีศักยภาพรองรับการ ตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา
100
100
100
กระจายอํานาจของการบริหารจัดการ
เพิ่มขึ้น

2564

85
ระดับ
ดีเยี่ยม
ระดับ
ดีเยี่ยม
87.00
รอยละ
100
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มาตรการ / แนวทางการดําเนินงาน
-พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ
- สงเสริมสถานศึกษาใหสามารถบริหารจัดการศึกษา
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
-สงเสริมสนับสนุนเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสถานศึกษาใหมคี วามเขมแข็ง มีความ
พรอมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับผูเรียน
-สงเสริมใหองคกร สมาคม มูลนิธิหรือหนวยงานอื่นที่
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัด

ขอมูลป 2560/
ป ก.ศ.2559
N/A

2. รอยละของสถานศึกษาที่บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น
-การเงินพัสดุ
-การจัดสรรงบประมาณ
-การบริหารงานบุคคล
3. จํานวนเครือขายการศึกษาที่มีศักยภาพ 19 เครือขาย
และความพรอมในการสงเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
4. รอยละขององคกร สมาคม มูลนิธิหรือ รอยละ 100
หนวยงานอื่นที่เขามาจัดการศึกษาหรือ
รวมมือกับสถานศึกษา ทั้ง ของรัฐ เอกชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น

2561
รอยละ
85

คาเปาหมาย
2562
2563
รอยละ
รอยละ
90
95

2564
รอยละ
100

19
เครือขาย

19
เครือขาย

19
เครือขาย

รอยละ
100

รอยละ
100

19
เครือขาย

รอยละ 100 รอยละ 100

5. อัตราออกกลางคันของผูเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ลดลง

รอยละ 0.005
(จํานวน 1 คน)

0

0

0

0

6.รอยละของนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับเรียนตอสายอาชีพ

รอยละ 54.91

57

58

59

60
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สวนที่ 4
ปจจัยและกลไกขับเคลือ่ นสูความสําเร็จ
ปจจัยแหงความสําเร็จ
ปจจัยที่เปนเงื่อนไขความสําเร็จการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศที่ตองสราง ประกอบดวย
1. การนําองคกร ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 และทีมบริหารองคกร ตองแสดงถึงความมุงมั่น –
แนวแน ตอการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร โดยการปฏิบัติตนเปน “ตัวแบบ” (Modeling) และการนําปฏิบัติ
2. การสร างค านิ ย มร ว มและมี วั ฒ นธรรมการทํ างานแบบกั ล ยาณมิ ต รและการทํ างานเป น ที ม ในลั กษณะ“รว มกัน ทํ างานใหญ เพื่ อเปาหมายเดีย วกั น ”
(Hollywood Model)
3. IPA. การกําหนดเปาหมายการพัฒนาองคกรที่ชัดเจนและมีการสื่อสาร ถายทอดเปาหมายความสําเร็จระดับองคกรสูระดับบุคคล อันจะนําไปสู...การจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติงานและการเสริมสรางแรงจูงใจ
4. การสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยการสรางภาวะผูนํา (Leader ship) ใหกับบุคลากรเปนผูนําที่สามารถบริหารจัดการตนเอง (Self Management)
และเห็นคุณคาเพื่อนรวมงาน จะสงผลใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู – องคกรสมานฉันท และองคกรแหงการเปลี่ยนแปลง
5. การสรางองคกรแหงธรรมาภิบาล โดยปรับโครงสรางการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์บนหลัก “A-F-P-P” ตามเกณฑคุณภาพ PMQA และมาตรฐานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ป 2560 จะสงผลใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม การสรางการมีสวนรวม กอใหเกิดสํานักงานสมานฉันทและประสิทธิภาพการบริหารจัดการสูงสุด
กลไกขับเคลื่อนสูความสําเร็จ
การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ ตองสรางกลไกอยางตอเนื่องเปนระบบ โดยเนนมิติการบริหารจัดการคน เปนปจจัยสําคัญ ที่เนนการสรางความตระหนักรวม ความรู
รักสามัคคีและการกระจายความรับผิดชอบ ดังนี้
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1. การกําหนดทิศทางการพัฒนาองคกร
การกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2561-2564 กําหนดเปน 4 ประเด็นกลยุทธ ประกอบดวย ดานคุณภาพการศึกษา ดานขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา และดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จะกอใหเกิดพลังขับเคลื่อนนโยบายการพั ฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเรียนทุกคนเต็มตามขีดความสามารถแหงตน สูศตวรรษที่ 21 บนวิถีความเปนไทย
2. ประกาศระเบียบวาระองคกร
การประกาศทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ป พ.ศ. 2561 -2564 จะเปนการสื่อสารทิศทางการพัฒนาใหสมาชิกรับทราบและเปนสัญญาประชาคม
ตอสาธารณะ จะสงผลใหเกิดการขับเคลื่อนสูความสําเร็จในลักษณะ “Hollywood Model”
3. การนําองคกร
ผูนําองคกรและทีมบริหารองคกร จะเปนเข็มทิศชี้ถึงความสําเร็จ โดยการเปนตัวแบบ (Modeling) และการนําปฏิบัติ
4. IPA.
การถายทอดเปาหมายความสําเร็จระดับองคกร KPI (ทิศทางการพัฒนาองคกร) ไปสูระดับบุคคลผานกลุมภารกิจ โดย
4.1 กลุมภารกิจ จัดทําแผนการขับเคลื่อนภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายในฐานะ “เจาภาพหลัก”
4.2 บุคลากร จัดทําตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Score Card) แผนการขับเคลื่อนภารกิจ (Job Operating Plan) และแผนการพัฒนาตนเอง (ID.Plan)
5. Contracted Output
การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน จะตอเนื่องจากกระบวนการ IPA เพื่อเปนสัญญาการนําสงผลผลิตตามบทบาทหนาที่และการบําเหน็จความชอบ เสริมสราง
แรงจูงใจ
6. M & E : Monitoring & Evaluation
การกํากับติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) จะเปนการติดตามผลความกาวหนา ปญหา ขอจํากัด เพื่อเปนขอมูลการปรับทิศทาง
แผนงาน / โครงการ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามกระบวนการ “P-D-C-A”
7. Public Report
การรายงานผลตอสาธารณะ และ สพฐ. เปนการรายงานตามแบบแผนราชการและ พรฎ.วาดวยการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
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ภาคผนวก

30

กรอบแนวคิด
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560-2564
 หลักการ : “NPM & SPBB >> PMQA  HPO”
 NPM.. เปาหมายหลักการปฏิรูประบบราชการ มุงใหองคกรภาครัฐ เปน.. “องคกรสมรรถนะสูง” (HPO : High Performance Organization )
 SPBB.. เปาหมายสรางความคลองตัวและรับผิดชอบผลงาน ภายใตแนวคิดการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร (Strategic Management)
 แผนการศึกษา.. แผนเชิงพันธกิจ เครื่องมือผลักดันผลผลิตองคกร โดยมีหลักประกันเบื้องตนวา
“แผนที่ไดรับการจัดวางและจัดทําโดยผูมีความรู ความชํานาญ โดยผานหลักวิชาการพื้นฐานที่เปนสหศาสตร และดานความเชี่ยวชาญเฉพาะ สื่อสารกับ
ภาคีพัฒนาไดอยางเหมาะสม และไดรับฉันทานุมัติจากผูมีสวนไดสวนเสีย”

 กระบวนการ.. “PIE Model”
 STEP I

NEED Analysis @ V-M-O การวิเคราะหความตองการองคกร เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาองคกร
 Scenario : การเสวนาระดมความคิดกําหนดภาพอนาคตองคกร
 V-M-O : การกําหนดทิศทางการพัฒนาองคกร
 Strategic Issue : การกําหนดประเด็นและแผนที่ทางยุทธศาสตร
 STEP ∏ SWOT Analysis @ Strategic Formulation
การศึกษาวิเคราะหสถานะภาพเพื่อกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
 SWOT Analysis : การศึกษาวิเคราะหเพื่อประเมินสถานะภาพเชิงยุทธศาสตร
 Strategic Task Force : การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
 STEP Ш BSC @ Target & Initiative Strategic
การวิเคราะหยุทธศาสตรเพื่อกําหนดเปาหมายและมาตรการดําเนินงาน โดยเทคนิค BSC
 STEP IV M&E @ Monitoring and Evaluation การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 ความคาดหวัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 เปนองคกรแหงความเปนเลิศที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ที่มุงเนนการใช
แผนเชื่อมโยงพันธกิจสูการพัฒนาอัตลักษณองคกร “สํานักงานนาอยู-สํานักงานสมานฉันท-สํานักงานทันสมัย” และมีศักยภาพเสริมสรางความเขมแข็งสถานศึกษา ใหมี
ความสามารถพัฒนาผูเรียนใหพรอมอยูในโลกแหงศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบสนองตอ วิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)

