


 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีเคารพทุกท่าน 

                

ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ทุกท่านไดร้่วมเป็นฟันเฟืองในการขับเคล่ือนคุณภาพ

การศึกษาในทุกมิติของสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต 6 จนมีผลการ

พฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นท่ีประจกัษ์ และมีประสิทธิภาพ ภายใตโ้ครงการยกระดบัคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนในสงักดั ทั้งในพ้ืนท่ีราบและพ้ืนท่ีหา่งไกลทุรกนัดาร   

ภายใตก้ารดาํเนินงานตามบทบาทหน้าท่ี และกรอบภารกิจในปีงบประมาณ 2563                       

ของสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 พวกเรายงัคงมุ่งมัน่ตั้งใจใหผ้ล                

การปฏิบัติงานสอดคลอ้งและบรรลุตามกลยุทธ์จุดเน้นและนโยบายท่ีสําคัญของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทุกประการ กระผมจึงขอขอบคุณ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี ขอใหทุ้กท่านประสบ

แต่ความสุข  ความเจริญตลอดไป   

 
     
 
                                         (นายสมพงศ ์ พรมจนัทร)์ 
                                      ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 6 

 

 

 

                                                                 สารจาก 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 





สารบญั 
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คาํนาํ 

ส่วนที่ 1 บทนาํ                 

            ความเป็นมา         1 

 วตัถุประสงคข์องการรายงาน      2 

 กลุ่มเป้าหมาย             2 

 ขอบเขตของรายงาน      2 

 วธีิดาํเนินการ       3 

  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดร้บั                       3 

ส่วนที่ 2 บริบทและทิศทางการพฒันา                                         

 บริบท        4                                      

 ทิศทางการพฒันา                                      8 

ส่วนที่ 3 ผลการดาํเนินงาน                                                       

 1. ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดบัชาติ    10 

 2. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจดัการศึกษา  17 

                ของสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามแผนปฏิบติัการ  

    ของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

    ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจดัการ  17 

    ของสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ตามมาตรฐานสาํนักงาน 

    เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (พ.ศ.2560) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4. ผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ       18   
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ภาคผนวก 

 โครงสรา้งสาํนักงาน                        52 

 คณะกรรมการ (ก.ต.ป.น.)     53 

 คณะผูจ้ดัทาํ      54 
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สว่นท่ี 1 บทนาํ 
 

ความเป็นมา 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นหน่วยงาน                   

ทางการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดตั้งข้ึนตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเร่ืองปรบัปรุงแกไ้ขกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและกําหนดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2551 โดยสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รบัผิดชอบดูแลสถานศึกษา 3 อําเภอ  คือ  อาํเภอจอมทอง 

อําเภอแม่แจ่มและอําเภอกัลยาณิวัฒนา ซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีในการพัฒนาส่งเสริม                      

และสนับสนุนการจัดการศึกษาใหป้ระชากรวัยเรียนทุกคนไดร้ับการศึกษาอย่างทัว่ถึง                      

และมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยมุ่งหวงัใหนั้กเรียนเป็น “คนดี คนเก่ง และดํารงชีวิตอยู ่                  

ในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การดําเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีและกรอบภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                       

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีผลการปฏิบัติงาน                      

ท่ีสอดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบายของรฐับาล กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ของสาํนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จึงตอ้งมี                 

การรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือใหท้ราบถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนทั้งเชิงปริมาณ       

และเชิงคุณภาพ ตลอดทั้งปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการดําเนินงานท่ีผ่านมา

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จึงกําหนดใหมี้การายงาน                  

ผลการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้ึน 
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วตัถปุระสงคข์องการรายงาน 

  1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มูลผลการดาํเนินงานการจดัการศึกษา            

      ของสาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6         

  2. เพื่อรายงาน เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ ์ใหห้น่วยงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
      ตลอดจนสาธารณชนไดร้บัทราบ 

กลุ่มเป้าหมาย 

   1. กลุ่มภารกิจงานต่าง ๆ ท่ีปฏิบติังานในสาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษา 

       ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

   2. ผูร้บัผิดชอบงานติดตามประเมินผลและรายงาผลตามนโยบาย               
       ของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน การติดตาม                             
        และประเมินผลการดาํเนินงานตามคาํรบัรองการปฏบติัราชการ 
       และรายงานมาตรฐานสาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษา 

    

    3. ผูร้บัผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

   

ขอบเขตของรายงาน 

   1. ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดบัชาติ  

   2. ผลการติดตามและประเมนิผลการบริหารจดัการศึกษาของสาํนักงานเขตพื้ นท่ี  
        การศึกษาประถมศึกษาตามกลยุทธ ์จุดเนน้ ของสาํนักงานเขตพ้ืนท่ี 
       การศึกษาขั้นพื้ นฐาน 

   3. ผลการดาํเนินงานตามคาํรบัรองการปฏิบติัราชการและผลการดาํเนินงาน 
       ตามตวัชี้ วดัตามแผนการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

   4. ผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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วิธีดาํเนินการ 
 

 

 

5. สรุปและเขียนรายงาน 

4. วิเคราะขอ้มูลการดาํเนินงาน 

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลผลการดาํเนินงานการจดัการศึกษา 

2. สรา้งเครือ่งมือแบบติดตาม / แบบเก็บขอ้มูลตา่งๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. ศึกษาวิเคราะห ์นโยบาย จดุเนน้ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ       

    และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั 

        สํานักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6               
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นําขอ้มูลผลการดําเนินงาน ขอ้เสนอแนะ                     
ไปใชใ้นการกาํหนดโยบายและวางแผนพฒันาคุณภาพในปีต่อไป   
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สว่นท่ี 2 บริบทและทิศทางการพฒันา 
 

บริบท 
  

 ลักษณะทางภมูิศาสตร สภาพภูมศิาสตร 

สํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ตั้งอยู่เลขท่ี 190  

หมู่ท่ี 15 ตําบลข่วงเปา อําเภอจอมทอง จงัหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย ์50160 

จัดตั้งขึ้ นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองปรับปรุงแกไ้ขกําหนดเขตพื้ นท่ี

การศึกษาและกาํหนดเขตพื้ นท่ีการศึกษาเพิม่เติม พ.ศ.2551  เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2551  

เพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัแนวทางการบริหารและจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ

ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                  

ของผูเ้รียนใหไ้ดต้ามมาตรฐานการศึกษา ตั้งอยู่ห่างจากตวัจงัหวดัเชียงใหม่ไปทางทิศใต ้   

บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ระยะทาง 55 กิโลเมตร แยกเขา้ถนนสาย 1009      

จอมทอง-ดอยอินทนนท ์ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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ที่ตั้งและเขตพ้ืนที่บริการการศึกษา 

  สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6   

ตั้งอยูเ่ลขท่ี 190 หมู่ท่ี 15 ตาํบลขว่งเปา  อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่         

รหสัไปรษณีย ์ 50160 

โทรศพัท ์: 0 5334 1375 

โทรสาร  : 0 5334 1744                

Website : www.chiangmaiarea6.go.th 

 

 

                       

 

 

 

อาณาเขตตดิตอ่ 

 

ทิศเหนือ 
• ติดตอ่กบัอาํเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่     

ทิศใต ้
• ติดตอ่กบัอาํเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

ทิศตะวนัออก 
• ติดตอ่กบัอาํเภอบา้นโฮ่ง และอาํเภอเวียงหนองล่อง จงัหวดัลาํพนู 

ทิศตะวนัตก 
• ติดตอ่กบัอาํเภอแม่แจม่ จงัหวดัเชียงใหม่  

http://www.chiangmaiarea6.go.th/
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        หมายเหต ุ: (  ) หมายถึงโรงเรียนสาขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาดโรงเรียน 
รฐับาล 

(โรง) 

ขนาดเล็ก (นกัเรียน 0-120 คน)         44 (10) 

ขนาดกลาง (นกัเรียน 121-300 คน)         40   (2) 

ขนาดใหญ ่(นกัเรียน 301 ข้ึนไป)           4 

รวม         88 (12) 

ระดบัการศึกษา 
รฐับาล 

(คน) 

ระดบัก่อนประถมศึกษา 2,540 

ระดบัประถมศึกษา 9,521 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 1,772 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย              170 

รวม         14,003 

1. จาํนวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา       

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 ก.ค. 63) 
 

2. จาํนวนนกัเรียน ปีการศึกษา 2563 จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 ก.ค. 63) 
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รายการ จาํนวน (คน) 

ผูอ้าํนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 6    1 

รองผูอ้าํนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 6    3 

บุคลากรในสาํนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา            58 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดั สพป.เชียงใหม่ เขต 6               79 

ครู          863 

พนักงานราชการ            48 

ครูอตัราจา้ง            71 

ลูกจา้งประจาํ            27 

ลูกจา้งชัว่คราว (นักการภารโรง)            31 

รวม       1,181 
 

 

 

งบประมาณ 
 

รายงานผลการบริหารเงินงบประมาณประจาํปี 2563 ส่วนราชการ 

สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

ไดร้บังบประมาณสาํหรบับริหารจดัการ โดยจาํแนกตามประเภทงบประมาณ ดงัน้ี 
 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 63 

รายการ ไดร้บัจดัสรร เบิกจา่ย คงเหลือ 

งบบุคลากร 13,248,800.00 12,664,750.00 584,050.00 

งบดาํเนินงาน 45,150,091.00 44,800,162.60 349,928.40 

งบลงทุน 41,829,700.00 41,334,417.85 495,282.15 

งบเงินอุดหนุน 87,754,526.00 87,516,070.00 238,456.00 

รวม 187,983,117.00  186,315,400.45 1,667,716.55 

3. จาํนวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สงักดั สพป.เชียงใหม่ เขต 6  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 19 ก.พ. 64) 
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ทิศทางการพฒันา 

 

 
             

•  สํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6 มุ่งพัฒนาคุณภาพ     
 และสรา้งโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม ตามหลักปรัชญา  
 ของเศรษฐกิจ พอเพียง มุ่งสู่สากลบนความหลากหลายทางวฒันธรรม 

วิสยัทศัน ์ (Vision) 

•   ส่งเสริมให้ผู ้เ รียนทุกคน มี คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย                         
   และ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้ นฐาน มุ่งสู่สากลบนความหลากหลาย 
   ทางวฒันธรรม 

•   ส่งเสริมใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนไดร้ับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
   ทัว่ถึงและเท่าเทียม 

•   ส่งสริมพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
   และปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

•   บริหารจดัการสํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
   หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสาํนักงานท่ีทนัสมยั 

พนัธกิจ (Mission) 

•  ผู้เ รียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐาน 
 การศึกษาขั้นพื้ นฐาน 

•  ประชากรวยัเรียนทุกคนไดร้บัโอกาสในการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ ทัว่ถึง                   
 และเท่าเทียม 

•  ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานได ้อย่างมีประสิทธิภาพ 

•  สํานักเขตพื้ นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความเขม้แข็ง ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ เป็นสาํนักงานท่ีทนัสมยั 

เป้าหมาย  (Goals) 
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กลยุทธต์ามยุทธศาสตร ์

 
 

 

 

 

 

 

1. ดา้นการจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของมนุษยแ์ละของชาติ 

2. ดา้นการจดัการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

3. ดา้นการพฒันาและสรา้งเสริมศกัยภาพของทรพัยากรมนุษย ์

4. ดา้นการสรา้งโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพ                     

    มีมาตรฐานและลดความเหล่ียมลํ้าทางการศึกษา 

5. ดา้นการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

6. ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา 
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สว่นท่ี 3 ผลการดาํเนินงาน 
 จากการดําเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีและกรอบภารกิจท่ีสอดคล้อง                   

ตามนโยบายของรฐับาล  กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธข์องสาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้ นฐานและบริบทของสํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 มีผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
 

 1. ผลการทดสอบและประเมินคณุภาพทางการศึกษาระดบัชาต ิ
 

1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                   

      ปีการศึกษา 2562 สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  

        ดา้นความสามารถดา้นภาษาไทย (Thai Language) และดา้นความสามารถดา้น                   

         คณิตศาสตร(์Mathematics) 
 

 

 ผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ความสามารถดา้นภาษาไทย                              

(Thai Language) และดา้นความสามารถดา้นคณิตศาสตร ์(Mathematics) จาํนวน 100 โรง                         

จากจาํนวนนักเรียนทั้งส้ิน 1,488 คน พบวา่ มีค่าคะแนนเฉล่ียรอ้ยละความสามารถดา้นภาษาไทย

(Thai Language) เท่ากบั 42.96 โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียรอ้ยละตํา่กวา่ทุกสงักดั ดา้นความสามารถ

ดา้นคณิตศาสตร(์Mathematics) มีค่าคะแนนเฉล่ียรอ้ยละเท่ากบั 45.18 โดยมีค่าคะแนน

เฉล่ียรอ้ยละสูงกวา่ระดบัประเทศและเม่ือรวมความสามารถทั้ง 2 ดา้น พบว่า มีค่าคะแนน

เฉล่ียรอ้ยละเท่ากบั 44.07 ซ่ึงมีคา่ตํา่กวา่ทุกสงักดั   

41

42

43

44

45

46

47

ดานภาษาไทย
ดานคณิตศาสตร

รวมท้ัง 2 ดาน

42.96

45.18

44.07

46.85

46.15
46.5

46.70

46.44 46.5746.00

45.64 45.82

46.46

44.94

45.7

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ระดับจังหวัด

ระดับศึกษาธิการภาค

ระดับสพฐ.

ระดับประเทศ
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1.2  ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                                      

       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2561 - 2562 สาํนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา 

       ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6              

ปีการศึกษา 2561 - 2562 ในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์

และภาษาอังกฤษ พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูมี้คะแนนเฉล่ีย   

รอ้ยละลดลง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้  และเม่ือพิจารณาทีละกลุ่มสาระการเรียนรู ้                   

พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย มีคะแนนเฉล่ียรอ้ยละสูงสุด คือ รอ้ยละ 46.06 

รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตร ์รอ้ยละ 33.96  ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ มีคะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 29.89  และ 28.05 

ตามลาํดบั 
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1.3  ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)     

       ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา  2561 - 2562 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

       ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                 

ปีการศึกษา 2561 - 2562 ในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์

และภาษาอังกฤษ พบวา่ มีเพียงกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีคะแนนเฉล่ีย                 

รอ้ยละเพ่ิมข้ึน โดยมีคะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 49.65 และ 28.32 และกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ยงัมีการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์และกลุ่มสาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร ์มีคะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 28.27 และ 21.33 ตามลาํดบั 
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1.4  ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                         

      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 - 2562 สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

      ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                  

ปีการศึกษา 2561 - 2562 ในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์                

และภาษาองักฤษ พบวา่ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้มีคะแนนเฉล่ียรอ้ยละลดลง โดยกลุ่มสาระ               

การเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มีคะแนนเฉล่ียรอ้ยละสูงสุด คือ รอ้ยละ 30.23  

รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย รอ้ยละ 29.71 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรูท่ี้มีคะแนน

เฉล่ียตํา่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์มีคะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 14.71 
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1.5 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านจาํแนก                       

       เป็นรายสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 -  2562   

        สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  

 

 

       ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 

และปีการศึกษา 2562 ของสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต 6 ในภาพรวม 

พบวา่ ในปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉล่ียรอ้ยละผลการประเมินเพ่ิมข้ึน โดยมีค่าเฉล่ียรอ้ยละ 64.92  

เม่ือจาํแนกเป็นรายสมรรถนะ พบวา่ ทั้ง 2 ดา้น มีค่าเฉล่ียรอ้ยละเพ่ิมข้ึน แยกเป็นดา้นการอ่านรูเ้ร่ือง              

มีคา่เฉล่ียรอ้ยละมากท่ีสุด คือ รอ้ยละ 65.96 และดา้นการอ่านออกเสียง มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 63.89   

 

 

 

 

54.00

56.00

58.00

60.00

62.00

64.00

66.00

การอานออก การอานรูเรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

58.56 

63.11 

60.84 

63.89 

65.96 
64.92 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
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1.6  แสดงรอ้ยละของนักเรียนตามระดบัคุณภาพดา้นการอ่านออกเสียง จากการประเมิน 

        ความสามารถดา้นการอา่น (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา                   

        2562 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  

 

 

  ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านออกเสียงของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1      

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6                 

เม่ือจําแนกตามระดับคุณภาพ พบว่า รอ้ยละของนักเรียนในการอ่านออกเสียงอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก                  

สูงท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 44.88 รองลงมา อยู่ในเกณฑคุ์ณภาพดี (24.36) อยู่ในระดับคุณภาพพอใช ้

(17.96) และอยูใ่นระดบัปรบัปรุงนอ้ยท่ีสุด รอ้ยละ 12.78  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.88 % 

24.36 % 

17.96 %  

12.78 % 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 
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1.7  แสดงรอ้ยละของนกัเรียนตามระดบัคณุภาพดา้นการอา่นรูเ้รื่อง จากการประเมิน 

       ความสามารถดา้นการอา่น (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา  

        2562  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6   

 

 

ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านรูเ้ร่ืองของนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6            

เม่ือจาํแนกตามระดบัคุณภาพ พบวา่ รอ้ยละของนักเรียน ในการอ่านรูเ้ร่ืองอยู่ในระดบัคุณภาพดีมาก

สูงท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 40.83 รองลงมา อยู่ในเกณฑคุ์ณภาพดี (36.39) อยู่ในระดบัคุณภาพพอใช ้

(18.38) และอยูใ่นระดบัปรบัปรุงนอ้ยท่ีสุด รอ้ยละ 4.38   

 

 

ที่มา  :  รายงานผลการประเมินผลสมัฤทธ์ินักเรียน ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มงานวดัและประเมินผลการศึกษา  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา  

สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

40.83 % 

36.39 % 

18.38 % 

4.38 % 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 
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 2.  ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารจดัการศึกษาของสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     

       ตามแผนปฏิบัติการ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  

       ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีผลการติดตาม 

ประเมินผลการบริหารจดัการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                    

ในภาพรวม ดงัน้ี 

นโยบาย/ตวัช้ีวดั 
ระดบั

คุณภาพ 

คาํอธิบาย 

ระดบัคุณภาพ 

นโยบายท่ี 1 
: ดา้นการจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของมนุษย ์   

  และของชาติ 
4.00 ดีมาก 

นโยบายท่ี 2 
: ดา้นการจดัการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถ 

  ในการแขง่ขนัของประเทศ 
- ไม่ประเมิน 

นโยบายท่ี 3 : ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพของทรพัยากรมนุษย ์ 3.13 ดี 

นโยบายท่ี 4 

: ดา้นการสรา้งโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษา 

  ท่ีมีคุณภาพ  มีมาตรฐานและลดความเหล่ียมลํ้า             

  ทางการศึกษา 

2.80 ดี 

นโยบายท่ี 5 
: ดา้นการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต 

  ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
5.00 ดีเย่ียม 

นโยบายท่ี 6 : ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหาร จดัการศึกษา 3.00 ดี 

คะแนนเฉล่ียรวม 6 นโยบาย 3.22 ดี 

 
 3.  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจดัการของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     

     ตามมาตรฐานสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (พ.ศ.2560)         

     ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 
ระดบั

คุณภาพ 

คาํอธิบาย 

ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 : การบริหารจดัการองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ 3 ดี 

มาตรฐานท่ี 2 : การบริหารและการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 3 ดี 

มาตรฐานท่ี 3 
: ผลการบริหารและการจดัการศึกษาของ 

  สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
4 ดีมาก 

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) 3 ดี 
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   4. ผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 สํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ไดด้ําเนินการขับเคล่ือน            

การบริหารจดัการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดจ้ัดทําโครงการ 

แผนงาน โดยยึดกลยุทธจุ์ดเนน้ของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหลกั 

  นโยบายท่ี 1  ดา้นการจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของมนุษยแ์ละของชาติ 
 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา                     

(โครงการโรงเรียนสุจริต) 
 

ผลการดาํเนินงาน 
 

  การขยายผลการดําเนินโครงการเสริมสรา้งคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล                  

ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ใหก้บัสถานศึกษาในสงักดั  มีการติดตามการใชห้ลักสูตร

ตา้นทุจริตศึกษาร่วมกบัคณะกรรมการ ก.ต.ป.น  การดาํเนินกิจกรรมถอดบทเรียน (Best  Practice)  สําหรับผูบ้ริหาร

และครูการดาํเนินกิจกรรมบริษัทสรา้งการดี กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ. น้อย การเก็บขอ้มูลการประเมิน

พฤติกรรมความซ่ือสัตยสุ์จริตของนักเรียน และการดําเนินกิจกรรม 1 โรงเรียน  1 นวตักรรมต่อตา้นการทุจริต 

โดยการจดัสรรใหโ้รงเรียนคุณภาพประจาํตาํบล 16 โรงเรียน ในการดาํเนินงาน 
 

การนาํหลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษาไปใชใ้นสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 – 2563 

  จากการนิเทศติดตาม การนําหลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษาไปใชใ้นสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563   

จํานวน 50 โรงเรียน ของคณะนิเทศบูรณาการประสานการมีส่วนร่วมเพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิ                

ทางการเรียน โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสงักดั สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 6 ผลปรากฏว่า โรงเรียนในไดนํ้าหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษาไปใชโ้รงเรียนทุกโรงเรียน 

ดงัน้ี 

1. แนวทางการนาํหลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษาไปใชโ้รงเรียน  

 1.1 จดัเป็นรายวิชาเพิ่มเติม จาํนวน 11 โรงเรียน 

     1.2  นําไปใชใ้นชัว่โมง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู/้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จาํนวน 41 โรงเรียน 

    1.3 นําไปบรูณาการกบัการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระสงัคมฯ (หนา้ท่ีพลเมือง)                     

หรือกลุ่มสาระอ่ืน จาํนวน 50 โรงเรียน  

จากการนิเทศ ติดตามการนําหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษาไปใชใ้นโรงเรียน ผลปรากฏว่า 

โรงเรียนส่วนใหญ่ไดนํ้าไปใชใ้นชัว่โมง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู/้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและนําหลักสูตรตา้นทุจริต

ศึกษาไปใชโ้รงเรียนนําไปบรูณาการกบัการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมฯ (หน้าท่ีพลเมือง) 

หรือกลุ่มสาระอ่ืน 
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2. การบริหารจดัการ หลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษา  

     2.1 มีการวางแผนการนําหลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษาไปใช ้จาํนวน 50 โรงเรียน 

    2.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน จาํนวน 50 โรงเรียน 

    2.3 มีการประชุมชี้ แจงแนวการดาํเนินงาน จาํนวน 50 โรงเรียน 

    2.4 มีการดําเนินการนําหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษาไปใชใ้นการการจัดการเรียนรู ้

จาํนวน 50 โรงเรียน 

  2.5 มีการนิเทศ ติดตามผลภายในสถานศึกษา จาํนวน 50 โรงเรียน 

    2.6 มีการรายงานผลการดาํเนินงานต่อตนัสงักดัอย่างต่อเน่ือง จาํนวน 50 โรงเรียน   

 จากการนิเทศ ติดตามการบริหารจดัการ หลกัสูตรตา้นทุจริตโรงเรียนในสังกดัมีการบริหารจดัการ 

หลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษา ทุกโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

3. การจดักิจกรรมการเรียนรูห้ลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษาของครูผูส้อน 

  3.1 ครูมีการศึกษาหลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษาและแผนการจดัการรูก่้อนการสอนตามระดับชั้น

ท่ีสอนจาํนวน 50 โรงเรียน   

   3.2 ครูมีการเตรียมส่ือประกอบการสอนและเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ้    

จาํนวน 50 โรงเรียน   

   3.3 ครูมีการบูรณาการหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรมจาํนวน 50 โรงเรียน   

   3.4  ครูมีการบรูณาการหลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษากบักลุ่มสาระการเรียนรูอ่ื้น ๆ  จาํนวน 50 โรงเรียน   

    3.5 ครูมีการนําหลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษาไปจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จาํนวน 50 โรงเรียน   

    3.6 ครูมีการนําหลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษาไปจดักิจกรรมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร หรือ

บรูณาการกบัวิถีชีวิตในสถานศึกษา จาํนวน 50 โรงเรียน   

    3.7  ครูมีการประเมินผลการเรียนรูต้ามท่ีกาํหนดในแผนการจดัการเรียนรู ้จาํนวน 50 โรงเรียน   

    3.8  ครูนําผลการประเมนิมาใชใ้นการสอนซ่อมเสริมหรือพฒันาผูเ้รียน จาํนวน 50 โรงเรียน   

    3.9 ครูมีการลงบนัทึกผลหลงัการสอนในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู ้จาํนวน 50 โรงเรียน   

    3.10 ครูมีการรายงานผลการประเมินผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและสรุปเป็นรายชั้น จาํนวน 50 โรงเรียน   
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ครูผูส้อนส่วนใหญ่ไดนํ้าหลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษาและจดักิจกรรมการเรียนรูค้รบทุกหวัขอ้ 

 

  

 

 

 

 
 

4. คณุภาพผูเ้รียน 

    4.1 ผูเ้รียนท่ีผ่านการประเมินผลการเรียนรูต้ามเกณฑท่ี์กาํหนดในแผนการจดัการเรียนรู ้

จาํนวน 8,724 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100  

    4.2 ผูเ้รียนท่ีผ่านการประเมินผลการทดสอบจาก สพฐ.จาํนวน 0 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0 

    4.3 ผูเ้รียนมีคุณธรรมในการป้องกนัการทุจริต ผ่านการประเมินตามเกณฑท่ี์กาํหนด ดงัน้ี  

- ทกัษะกระบวนการคิด จาํนวน 8,724 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100  

- อยู่อย่างพอเพียง จาํนวน 8,724 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100  

- มีวินัย จาํนวน 8,724 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100  

- ซ่ือสตัยสุ์จริต จาํนวน 8,724 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100  

- มีจิตสาธาณะ จาํนวน 8,724 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100  

หมายเหต ุขอ้ 2 ) จะรายงานเมื่อ สพฐ.นําแบบทดสอบไปทดสอบผูเ้รียน 
 

5. จดุเดน่ของสถานศึกษา (สามารถเป็นแบบอยา่งได/้วิธีปฏิบตัิท่ีดี)  

 จากการนิเทศติดตามโรงเรียน จํานวน 50 โรงเรียน ปรากฏว่าทุกโรงเรียนมีการนําหลักสูตร   

ตา้นทุจริตศึกษาไปใชใ้นโรงเรียน มีการบริหารจดัการหลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษา และการจดักิจกรรม

การเรียนรูใ้นชัว่โมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู/้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและนําไปบูรณาการกบัการจดัการเรียนการสอน

กลุ่มสาระสงัคมฯ (หนา้ท่ีพลเมือง) หรือกลุ่มสาระอ่ืนมีการนิเทศติดตาม การนําหลกัสูตรตา้นทุจริต

ศึกษาไปใชใ้นโรงเรียน และมกีารรายงานผลการดาํเนินงานต่อหน่วยงานตน้สงักดัอย่างต่อเน่ือง 
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โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต”

(กิจกรรมสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต) ประจาํปีงบประมาณ 2563 
 

ผลการดาํเนินงาน 

  1. บุคลากรทางการศึกษาในสาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6                  

มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์รงตามมาตรฐานสาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาสุจริต 

2. บุคลากรทางการศึกษาในสาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6                 

มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเชิงบวก มีทัศนคติท่ีดี มีความตระหนักในการดําเนินงานและพฒันา

งานในหนา้ท่ีดว้ยคุณธรรมและความโปร่งใส 

3. บุคลากรทางการศึกษาในสาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6                 

ไดร้ับการปลูกฝังและเสริมสรา้งวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อตา้นการทุจริต

คอรปัชัน่และยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมาหากษัตริยเ์ป็นประมุข 

4. สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีระบบการบริหารจดัการศึกษา     

ท่ีมีความมัน่คง สามารถเสริมสรา้งความมัน่คงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย        

อนัมีพระมาหากษัตริยเ์ป็นประมุข 

5. สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีระบบบริหารจดัการและ

ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 

6. สํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีระบบการวางแผน                

การนําไปสู่การปฏิบัติ สามารถกาํกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการ                

ท่ีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลกัธรรมภิบาล 
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  นโยบายท่ี 2  ดา้นการจดัการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

 

โครงการนิเทศเพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสงักัด สาํนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6   
 

ผลการดาํเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1  ประชุมเชิงปฏิบตัิการวิเคราะหผ์ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่าน-เขียน,NT                         

                   และ O-NET เพ่ือการนาํไปใชย้กระดบัคณุภาพการศึกษา   

ผลการดําเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่าน-เขียน,NT    

และ O-NET เพื่อการนําไปใชย้กระดบัคุณภาพการศึกษาส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา ดงัน้ี 

1. ครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2562 รอ้ยละ 100 มีความรูค้วามเขา้ใจ                

ในแนวทางการยกระดับคุณภาพดา้นความสามารถดา้นการอ่านโดยมีการเตรียมความพรอ้ม                  

นําฐานขอ้มูลผลการประเมินในปีท่ีผ่านมาสาํหรบัใชใ้นการขบัเคล่ือนคุณภาพดา้นการอ่านออกเสียง

และการอ่านรู ้เร่ือง โดยใชคู้่มือพัฒนาความสามารถดา้นการอ่านดว้ยการสะแจกลูกสะกดคํา                     

ท่ีสํานักงานมอบให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัดและสนับสนุนให้โรงเรียนใช้ประบวนการ PLC                

ในการขับเคล่ือนคุณภาพในโรงเรียน  ส่งผลใหผ้ลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน                      

ของนักเรียนดีข้ึนทั้งการอ่านออกเสียงและการอ่านรู ้เ ร่ือง โดยนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                          

ปีการศึกษา 2562 มีความสามารถดา้นการอ่านออกเสียง จาํนวน 1,149 คน  มีคะแนนรอ้ยละ 50 ข้ึนไป  

คิดเป็นรอ้ยละ 68.02 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 มีความสามารถ            

ดา้นการอ่านรูเ้ร่ือง จาํนวน 1,245  คน มีคะแนนรอ้ยละ 50 ข้ึนไป  คิดเป็นรอ้ยละ 73.67 ซ่ึงอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

2. คุณภาพการอ่านเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนในสังกดัสํานักงาน

เขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีพัฒนาการดีข้ึนตามลําดับ ทั้งน้ี พบว่าโดยภาพรวม                 

ผลการประเมินการอ่าน เขียน ในทุกระดับชั้นมีนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่านเขียนในระดับ

ปรบัปรุงลดลง โดยมผีลการประเมินในระดบั พอใช ้ดี  ดีมากเพิ่มข้ึน 

3. ครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 รอ้ยละ 100 มีความรูค้วามเขา้ใจ                

ในแนวทางการยกระดบัคุณภาพดา้นความสามารถดา้นภาษาไทย และความสารถดา้นคณิตศาสตร ์                   

โดยมีการเตรียมความพรอ้ม นําฐานขอ้มูลผลการประเมินในปีท่ีผ่านมาสําหรับใชใ้นการขบัเคล่ือน

คุณภาพผู้เรียนเก่ียวกับความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร ์                     

โดยใชคู้่มือการยกระดบัคุณภาพการศึกษาท่ีสาํนักงานมอบให ้และสนับสนุนใหโ้รงเรียนใชป้ระบวนการ PLC 

ในการขบัเคล่ือนคุณภาพในโรงเรียน ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปี 2562 สูงข้ึนกว่าเป้าหมาย

ท่ีวางไว ้โดยเฉพาะความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้ นท่ีการศึกษา            

สูงกว่าระดบัประเทศและ มีนักเรียนของโรงเรียนศรีจอมทอง จาํนวน  2 คนท่ีมีผลคะแนนเต็ม  100 คะแนน  
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4. ครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 รอ้ยละ 100               

มีความรูค้วามเขา้ใจในแนวทางการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูห้ลัก 

(ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาองักฤษ) จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) 

โดยมีการเตรียมความพรอ้ม นําฐานขอ้มูลผลการประเมินในปีท่ีผ่านมาสําหรับใชใ้นการขบัเคล่ือน

คุณภาพผูเ้รียนโดยใชคู้่มือการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ท่ีสํานักงานมอบใหโ้รงเรียนทุกโรงในสังกัดและ

สนับสนุนใหโ้รงเรียนใชก้ระบวนการ PLC ในการขบัเคล่ือนคุณภาพในโรงเรียน ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนปี 2562 เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 
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กิจกรรมท่ี 2  พฒันาคณุภาพการจดัการศึกษาเรียนรวม   

ผลการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาเรียนรวม  มีดงัน้ี   

กิจกรรมย่อยท่ี 1 แต่งตั้งคณะทํางาน และประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ                  

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2563 “การอบรมเชิงปฏิบัติการการ               

คดักรองเด็กพิเศษและการเขียนแผน IEP online เพื่อขอบริการส่ือและสอนเสริม ปีการศึกษา 2563” 

ตามคาํสัง่สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ท่ี 230/2563 ลงวนัท่ี 28 เมษายน 2563 

เป็นศึกษานิเทศกท่ี์รบัผิดชอบและวิทยากรทรงคุณวุฒิจากศูนยก์ารศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8    

กิจกรรมย่อยท่ี 2 “การอบรมเชิงปฏิบติัการการคดักรองเด็กพิเศษและการเขียนแผน IEP online                 

เพื่อขอบริการส่ือและสอนเสริม ปีการศึกษา 2563” โดยในการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการฯ มีครูท่ีรับผิดชอบ  

การจัดการเรียนรวมจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6                     

เขา้รบัการอบรม จาํนวน 84 คน  พบว่า 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ้ความสามารถและทักษะในการ                    

จดัการศึกษาสาํหรบันักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษทางการศึกษา 

                  2. โรงเรียนท่ีจดัการเรียนรวม สามารถจดัการศึกษาใหก้บันักเรียนท่ีมีความตอ้งการ

พิเศษทางการศึกษาในรปูแบบท่ีเหมาะสม โดยการเขียนแผน IEP online เพื่อขอรบับริการส่ือ และสอนเสริม       

                 3. โรงเรียนมีความเขม้แข็งจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ครู ผูป้กครอง                            

องคก์รส่วนทอ้งถ่ิน สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

กิจกรรมย่อยท่ี 3 สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา                 

เรียนรวม ปีงบประมาณ 2563 “การอบรมเชิงปฏิบติัการการคดักรองเด็กพิเศษและการเขียนแผน IEP online                

เพื่อขอบริการส่ือและสอนเสริม ปีการศึกษา 2563” ไปยงัหน่วยงานตน้สงักดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ¾×é¹·Õè¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒàªÕÂ§ãËÁ‹ à¢µ 6 

 

26 ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2563 

  

กิจกรรมท่ี 3 การสรา้งความเขม้แข็งและพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับ             

                  การประเมินภายนอก   

ผลการดาํเนินงานตามกิจกรรมการสรา้งความเขม้แข็งและพฒันาระบบประกนัคุณภาพ

การศึกษาเพื่อรองรบัการประเมินภายนอก พบว่า โรงเรียนท่ีไดร้ับการจดัสรรงบประมาณเพ่ือสรา้ง

ความเข้มแข็งและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก                   

จาํนวน 12 โรงเรียน มีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report)  ดงัน้ี  

1. มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั  มี 3 มาตรฐาน ในภาพรวม พบว่า โรงเรียนทั้ง 12 โรง 

มีระดับคุณภาพของมาตรฐานทั้ง 3 มาตรฐาน ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 45.45 โดยมาตรฐานท่ี 1     

คุณภาพเด็ก มีระดับคุณภาพ ดี  คิดเป็นรอ้ยละ 45.45 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ              

มีระดับคุณภาพดีมาก  คิดเป็นรอ้ยละ  45.45 มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็ก                 

เป็นสาํคญั มีระดบัคุณภาพดีมาก คิดเป็นรอ้ยละ  54.54  

2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้ นฐาน  มี 3 มาตรฐาน ในภาพรวม พบว่า โรงเรียนทั้ง 12 โรง                  

มีระดับคุณภาพของมาตรฐานทั้ง 3 มาตรฐาน ระดับ ดี คิดเป็นรอ้ยละ 75.00 โดยมาตรฐานท่ี 1 

คุณภาพผูเ้รียนมีระดับคุณภาพดี คิดเป็นรอ้ยละ 83.33 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและ   

การจดัการมีระดบัคุณภาพดี คิดเป็นรอ้ยละ 75.00 มาตรฐานท่ี 3 การจดัประสบการณ์ท่ีเน้นเด็ก                  

เป็นสาํคญั มีระดบัคุณภาพ ดี คิดเป็นรอ้ยละ  58.33   

กิจกรรมท่ี 4  พฒันาระบบนิเทศเพ่ือขบัเคล่ือนคณุภาพการศึกษา  

ผลการดาํเนินงานตามกิจกรรมพฒันาระบบนิเทศเพือ่ขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษา ดงัน้ี 

  1. โรงเรียนและสาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษามีขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการนิเทศขบัเคล่ือน

คุณภาพการศึกษาทั้งดา้นวิชาการและดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

       2. โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษามีแผนนิเทศและคู่มือนิเทศเพื่อการนิเทศ

ขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษาทั้งระบบดว้ยเทคนิคการนิเทศแบบหลากหลาย  

ไดแ้ก่ การนิเทศสัญจร การนิเทศโดยใชร้ะบบ Conference การนิเทศโดยใช ้ICT การนิเทศแบบ X-Ray        

การนิเทศโดยใชเ้ครือข่ายเป็นฐาน การนิเทศแบบ Coaching&Mentoring และการนิเทศ เพื่อขบัเคล่ือน                   

ชุมชนการเรียนรู ้PLC ทั้งในระดบัโรงเรียนและระดบัเขตพื้ นท่ีการศึกษา 

      3. เกิดเครือข่ายร่วมมือในการนิเทศขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา                

ทั้งระบบในระดบัโรงเรียนและระดบัเขตพื้ นท่ีการศึกษา 

กิจกรรมท่ี 5  พฒันาความสามารถดา้นการอา่น เขียนนกัเรียนกลุม่ชาติพนัธุ ์

ผลการดาํเนินงานตามกิจกรรมพฒันาความสามารถดา้นการอ่าน เขียนนักเรียนกลุ่มชาติพนัธุ ์

ดงัน้ี 

1. กลุ่มนิเทศ ติตามและประเมินผลการจดัการศึกษาไดด้าํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดาํเนินงานโครงการ และจดัประชุมชี้ แจงแนวทางการดาํเนินงานแก่คณะกรรมการ 

 2. กลุ่มนิเทศฯ ร่วมกับมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์จัดอบรมการจดัทําส่ือและเทคนิค

วิธีการการจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อใหก้บัโรงเรียน จาํนวน 8 โรง 

 3. โรงเรียนท่ีผ่านการอบรมสามารถใชส่ื้อและจดัการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. กลุ่มนิเทศ ติตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับมูลนิธิภาษาศาสตร์

ประยุกตไ์ดนิ้เทศ ติดตามการจดัการเรียนการสอนครบทุกโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 6   จดัเวที แลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละนาํเสนอผลงานวิธีปฏิบตัิท่ีดีในการพฒันาคุณภาพการศึกษา     

                 ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมจัดเวที แลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละนําเสนอผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดี                    

ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ระดบัเขตพื้ นท่ีการศึกษา มีดงัน้ี  

1. มีโรงเรียนท่ีมีผลการงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในมิติคุณภาพผูเ้รียนดา้นวิชาการ                    

ท่ีมีผลงานวิธีปฏิบติัท่ีดีและเป็นแบบอย่างได ้ระดบัเขตพื้ นท่ีการศึกษา จาํนวน 39 โรงเรียน 

2.มีโรงเรียนท่ีมีผลการงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในมิติคุณภาพผู้เรียน                  

ดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีมีผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดีและเป็นแบบอย่างได ้ระดับเขตพื้ นท่ีการศึกษา 

จาํนวน 13 โรงเรียน 

3. มีโรงเรียนท่ีมีผลการงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในมิติคุณภาพผูเ้รียนดา้นวิชาการ          

และดา้นคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ท่ีมีผลงานวิธีปฏิบติัท่ีดีและเป็นแบบอย่างได ้ระดับภาคเหนือ                                   

จาํนวน 3 โรงเรียน  ไดแ้ก่ โรงเรียนศรีจอมทอง  โรงเรียนบา้นน้ําตกแม่กลาง และโรงเรียนบา้นหว้ยทราย     

และไดนํ้าเสนอผลงานในเวทีการนําเสนอผลงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภาคเหนือ                        

จดัโดยสาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ระหว่างวนัท่ี 25-28 กนัยายน 2563  

กิจกรรมท่ี 7 ประชุมสรุป และรายงานผล 

ผลการดําเนินงานตามโครงการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด         

สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ส่งผลการการพฒันาคุณภาพการศึกษา                

ของโรงเรียนในสงักดัจนประสบความสาํเร็จและไดร้บัรางวลัยกย่องเชิดชูเกียรติ ดงัน้ี  

1. โรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                 

ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าคะแนนเฉล่ียรอ้ยละระดับประเทศ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ไดร้ับโล่รางวัล         

พรอ้มเกียรติบตัร จาํนวน 9 โรงเรียน 

2. โรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6               

ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าคะแนนเฉล่ียรอ้ยละระดับประเทศ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ไดร้ับเกียรติบัตร        

จาํนวน 7 โรงเรียน 
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3. โรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6             

ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าคะแนนเฉล่ียรอ้ยละระดับประเทศ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ไดร้ับเกียรติบัตร 

จาํนวน 9 โรงเรียน 

4. โรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                    

ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าคะแนนเฉล่ียรอ้ยละระดับประเทศ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ไดร้ับเกียรติบัตร 

จาํนวน 14 โรงเรียน 

5. โรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3                  

ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าคะแนนเฉล่ียรอ้ยละระดับประเทศ 2 กลุ่มสาระการเรียนรูไ้ดร้ับเกียรติบัตร  

จาํนวน 2 โรงเรียน 

6. โรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3             

ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าคะแนนเฉล่ียรอ้ยละระดับประเทศ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ไดร้ับเกียรติบัตร  

จาํนวน 3 โรงเรียน 

7. โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านของผูเ้รียน (Reading)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1               

ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉล่ียรวม 2 ด้าน สูงกว่าคะแนนเฉล่ียร้อยละระดับประเทศ ได้รับเกียรติบัตร                  

จาํนวน 36 โรงเรียน 

8. โรงเรียนขนาดเล็กท่ีจดัการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ท่ีมีผลการทดสอบ                    

ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562  สูงกว่าคะแนนเฉล่ีย              

รอ้ยละระดบัประเทศไดร้บัเกียรติบตัร จาํนวน 11 โรงเรียน 

9. โรงเรียนท่ีดาํเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาจนไดร้ับการยกย่องเป็นโรงเรียนนําร่องพื้ นท่ี

นวตักรรมการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ไดร้บัเกียรติบตัร จาํนวน 13 โรงเรียน 

10. โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียน (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                   

ปีการศึกษา  2562 ความสามารถดา้นภาษาไทย และความสามารถดา้นคณิตศาสตร ์สูงกว่าคะแนนเฉล่ีย                

รอ้ยละระดบัประเทศ ไดร้บัโล่รางวลัพรอ้มเกียรติบตัร และเกียรติบตัร จาํนวน 30 โรงเรียน 

11. โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียน (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                  

ปีการศึกษา 2562 ความสามารถดา้นภาษาไทย สูงกว่าคะแนนเฉล่ียรอ้ยละระดับประเทศ ไดร้ับเกียรติบตัร 

จาํนวน 5 โรงเรียน 

12. โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียน (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                   

ปีการศึกษา 2562 ความสามารถดา้นคณิตศาสตร ์สูงกว่าคะแนนเฉล่ียรอ้ยละระดับประเทศ ไดร้ับเกียรติบตัร                       

จาํนวน 15 โรงเรียน 

13. โรงเรียนท่ีมีนักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียน (Nation Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                      

ปีการศึกษา 2562 ความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม  100  คะแนน ไดร้ับเกียรติบตัร จาํนวน  2 คน 

ไดแ้ก่ เด็กหญิงธนัญพร เปอะเขียว และเด็กหญิงณชัชา รกัรงัสรรค ์โรงเรียนศรีจอมทอง 

14. โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              

จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2562         
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โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับปฐมวยั  ระดับดีมาก และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดบัดี จาํนวน 2 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนชุมชนบา้นช่างเคิ่ง และโรงเรียนชุมชนบา้นพรา้วหนุ่ม 

15. โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              

จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ปีงบประมาณ 2562                 

โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ระดับดี                           

จํานวน 9 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยปู โรงเรียนชุมชนบ้านแปะ โรงเรียนบ้านแม่สอย                           

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โรงเรียนบ้านแม่ปาน โรงเรียนชุมชนตําบลท่าผา โรงเรียนบ้านทุ่งแก                    

โรงเรียนบา้นทุ่งแก สาขาบา้นแม่แอบและ โรงเรียนบา้นสบแม่รวม 

16. โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          

จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ปีงบประมาณ 2562                 

โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ระดับดี จํานวน 2 โรงเรียน                       

ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นหว้ยสม้ป่อย และโรงเรียนบา้นสบวาก 

17. โรงเรียนท่ีไดร้บัรางวลักิจกรรมพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนในสถานการณโ์ควิต - 19                           

ระดับเหรียญทอง จํานวน 4 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนชุมชนตําบลท่าผา โรงเรียนบา้นแจ่มหลวง                                                

โรงเรียนบา้นแม่แดดนอ้ย  และโรงเรียนศรีจอมทอง  

18. โรงเรียนท่ีได้รับรางวัลกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิต - 19                  

ระดับเหรียญเงิน จํานวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกองแขก โรงเรียนบ้านปากทางท่าล่ี              

โรงเรียนชุมชนบา้นพรา้วหนุ่ม  โรงเรียนบา้นปางหินฝน  โรงเรียนบา้นน้ําตกแม่กลาง  โรงเรียนบา้นหว้ยทราย  

โรงเรียนบา้นจนัทร ์ โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 79 (บา้นหนองอาบชา้ง) และโรงเรียนบา้นใหม่สารภี  

19. โรงเรียนท่ีได้รับรางวัลกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิต - 19                

ระดับเหรียญทองแดง จํานวน 3 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นทุ่งแก โรงเรียนบา้นแม่นาจร                      

และโรงเรียนบา้นปางอุ๋ง  

20. โรงเรียนท่ีได้รับรางวัลกิจกรรมด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                                  

เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม ระดับเหรียญทอง จํานวน 4 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นปากทางท่าล่ี  

โรงเรียนบา้นกองแขก โรงเรียนชุมชนตาํบลท่าผา และโรงเรียนบา้นแม่แดดนอ้ย  

21. โรงเรียนท่ีได้รับรางวัลกิจกรรมด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                  

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ระดบัเหรียญเงิน  จาํนวน  6  โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นจนัทร์  โรงเรียนบา้นหว้ยทราย 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม  โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง                        

และโรงเรียนบา้นปางหินฝน   

22. โรงเรียนท่ีได้รับรางวัลกิจกรรมด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                              

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ระดับเหรียญทองแดง จํานวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรีจอมทอง                       

โรงเรียนบา้นน้ําตกแม่กลาง  โรงเรียนบา้นใหม่สารภี  โรงเรียนบา้นทุ่งแก  โรงเรียนบา้นปางหินฝน  

และโรงเรียนบา้นแม่นาจร  
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23. โรงเรียนท่ีไดร้ับรางวัลกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสรา้งสรรค์คนดีดา้นการเรียนการสอน              

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ระดบัเหรียญทอง  จาํนวน 4 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นโรงววั  โรงเรียนบา้นท่าขา้ม                     

โรงเรียนบา้นขุนกลาง และโรงเรียนองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้13 

24. โรงเรียนท่ีไดร้ับรางวัลกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสรา้งสรรค์คนดีดา้นการเรียนการสอน           

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ระดับเหรียญเงิน  จํานวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ ง             

โรงเรียนบ้านแม่ซา โรงเรียนบ้านสบเต๊ียะ โรงเรียนศรีจอมทอง โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย                

โรงเรียนบา้นแจ่มหลวงและโรงเรียนบา้นปางหินฝน 

25. โรงเรียนท่ีจดักิจกรรมการเรียนรูแ้ละผลิตส่ือการเรียนรูด้า้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา  ไดร้ับโล่รางวัล 

จาํนวน 1 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นแจ่มหลวง 

26. โรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ละผลิตส่ือการเรียนรู ้ดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา                   

ไดร้บัเกียรติบตัร จาํนวน 2 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นกองแขก และโรงเรียนบา้นปางหินฝน 

27. โรงเรียนท่ีจัดภูมิทัศน์  บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน               

ปีการศึกษา 2563  ไดร้บัเกียรติบตัร จาํนวน  18 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนศรีจอมทอง  โรงเรียนบา้นเมืองกลาง  

โรงเรียนบ้านหาดนาค  โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด  โรงเรียนบ้านแม่สอย  โรงเรียนบ้านขุนแปะ                          

โรงเรียนบา้นท่าขา้ม  โรงเรียนชุมชนบา้นพรา้วหนุ่ม  โรงเรียนบา้นสองธาร  โรงเรียนบา้นโม่งหลวง                   

โรงเรียนองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้13  โรงเรียนบา้นทุ่งแก  โรงเรียนบา้นสบแม่รวม  โรงเรียนบา้นขุนแม่หยอด  

โรงเรียนบา้นหว้ยป ู โรงเรียนบา้นแม่แดดนอ้ย  โรงเรียนบา้นจนัทร ์ และโรงเรียนสามคัคีสนัม่วง 
 

รูปภาพประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนการนิเทศบูรณาการประสานความร่วมมือ 

เพ่ือยกระดบัคณุภาพผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพการนิเทศโรงเรียนประจาํภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
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โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 

2562-2563 
 

ผลการดาํเนินงาน 

1. ประสานขอ้มูลกิจกรรมการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2. จดัประชุมชี้ แจงการจดัการแข่งขนัและการบนัทึกผลการแข่งขนัในระดับกลุ่มเครือข่าย

พฒันาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 12 แห่ง เพื่อนําขอ้มูลไปวางแผนจดัการแข่งขนัในระดบัเขตพื้ นท่ีการศึกษา 

3. ประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อจดัการแข่งขนัในระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4. จดัการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนักเรียนระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5. ส่งผูช้นะเลิศแต่ละกิจกรรมไปแข่งขนัในงานศิลปหตัถกรรมนักเรียนระดบัภาค 
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โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราช                  

เจา้กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ปีงบประมาณ  2563 
 

ผลการดาํเนินงาน 

 1. กลุ่มนิเทศ ติตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไดด้ําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดาํเนินงานโครงการ และจดัประชุมชี้ แจงแนวทางการดาํเนินงานแก่คณะกรรมการ 

 2. แจง้ประชาสมัพนัธโ์ครงการใหแ้ก่โรงเรียนในสงักดั เพ่ือสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ 

 3. โรงเรียนสมัครเขา้ร่วมโครงการฯ จํานวน 5 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนศรีจอมทอง         

โรงเรียนชุมชนบา้นพรา้วหนุ่ม  โรงเรียนบา้นาฮ่อง  โรงเรียนบา้นแม่ซาและโรงเรียนบา้นขุนแม่หยอด  

คดัเลือกหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ตามรายการและงบประมาณโรงเรียนละ 12,000 บาท  ท่ีและดําเนินการ

จดัซ้ือหนังสือพระราชนิพนธ ์โดยใชง้บประมาณทั้งส้ิน จาํนวน 60,000 บาท   

 4. กลุ่มนิเทศ ติตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณ                     

ให ้กับโรงเรียนสําหรับดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนละ 2,000 บาท                          

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 10,000 บาท    

 5. กลุ่มนิเทศ ติตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ไดนิ้เทศ ติดตามการจดักิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านครบทุกโรงเรียน 
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โครงการการเตรียมความพรอ้มการจดักิจกรรม “บา้นนักวิทยาศาสตรน์อ้ย”               

ในการประเมินเพ่ือรบัตราพระราชทาน  ปีการศึกษา 2562 
 

ผลการดาํเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 “บา้นนักวิทยาศาสตร์น้อย” ในการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน  ปีการศึกษา 2562                 

ตามคาํสัง่สํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ท่ี  76/2563 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2563 

จาํนวน 12 คน เป็นศึกษานิเทศกท่ี์รบัผิดชอบและคุณครูปฐมวยัท่ีมีประสบการณใ์นการทํากิจกรรม                

ตามโครงการบา้นนักวิทยาศาสตรน์อ้ยประเทศไทย 
 

กิจกรรมท่ี 2 การอบรมทดแทนใหโ้รงเรียนในโครงการสําหรับครูผูท่ี้ไม่ผ่านการอบรมขั้นท่ี 1 และขั้นท่ี 2                    

ในการจดัอบรมทดแทนใหโ้รงเรียนในโครงการสําหรับครูท่ีไม่ผ่านการอบรมขั้นท่ี 1 และขั้นท่ี 2           

มีจาํนวนครูท่ีเขา้รบัการอบรมจาํนวน 15 คน ซ่ึงเป็นครูในโรงเรียนรุ่นท่ี 9 และรุ่นอ่ืนๆ ท่ีไม่ผ่านการอบรม

จากการอบรม พบว่า  

1. โรงเรียนในสงักดัสาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ทั้งหมด                

ท่ีเปิดสอนระดบัปฐมวยัทั้งหมด 92 โรงเรียน ไดเ้ขา้โครงการบา้นนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย             

ครบ 100 เปอรเ์ซ็นต ์มีการบริหารจดัการดาํเนินการตามแนวทางโครงการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ                      

และผ่านเกณฑก์ารประเมินเพือ่ขอรบัตราพระราชทาน 

2. ครูปฐมวยัท่ีเขา้รับการอบรมในครั้งน้ี 15 คน มีความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถจดักิจกรรม

การเรียนรูว้ิทยาศาสตรส์าํหรบัเด็กปฐมวยัได ้

3. ครูปฐมวัยท่ีเขา้รับการอบรมในครั้งน้ี 15 คน สามารถจดักิจกรรม “บา้นนักวิทยาศาสตร์น้อย”            

ในการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน  ตามโครงการ “บา้นนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”               

ปีการศึกษา 2563 

4. ผูนํ้าเครือข่ายทอ้งถ่ินและวิทยากรเครือข่ายทอ้งถ่ินไดถ่้ายทอดองคค์วามรูท่ี้ไดร้ับมา

ส่งผลใหม้ีความเขม้แข็งทางวิชาการและสามารถดาํเนินโครงการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมท่ี 3   การประเมินโรงเรียนเพื่อรบัตราพระราชทานผลการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน 

“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” จากจํานวนท่ีส่งเข ้าประเมินในปีการศึกษา 2562                

จาํนวน 33  โรงเรียน มีโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑเ์พื่อเขา้รบัตราในปีการศึกษา 2563 จาํนวน 21 โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 4  นิเทศ กาํกบั ติดตาม การดาํเนินงาน โครงการ “บา้นนักวิทยาศาสตรน์อ้ยประเทศไทย”  

 จากการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดักิจกรรมตามโครงการบา้นนักวิทยาศาสตร์น้อย

ประเทศไทยในปีการศึกษา 2563 พบว่า โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ท่ีเขา้ร่วมโครงการ มีการดําเนินงานตามแผนและขั้นตอนของการส่ง

การประเมินตามเกณฑ์ โดยจัดกิจกรรมการสืบเสาะผ่านการทดลอง 20 กิจกรรม และโครงงาน   

การทดลอง 1 โครงงาน  ทั้งน้ีเป็นกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนไดท้าํต่อเน่ืองและขยายผลมาโดยตลอดทั้ง 9 รุ่น   
 

กิจกรรมท่ี 5  สรุปผลการดาํเนินงานตามโครงการ “บา้นนักวิทยาศาสตรน์อ้ยประเทศไทย” ไดจ้ดัทาํรายงาน              

ผลการจดักิจกรรมตามโครงการ “บา้นนักวิทยาศาสตรน์อ้ยประเทศไทย ”ส่งไปยงั สบว.     
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โครงการการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนนําร่องพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา                     

ในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6   
 

ผลการดาํเนินงาน 

1. กลุ่มนิเทศ ติตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ไดจ้ัดสรรงบประมาณตามหนังสือ สพฐ.                     

ท่ี ศธ 04288/ว 68  ลว. 3 เม.ย.63 จํานวน  501,600 บาท ใหก้ับโรงเรียนนําร่องพื้ นท่ีนวัตกรรมการศึกษา              

ในสงักดัจาํนวน 11 โรงเรียน  ๆละ 45,600 บาท  เพื่อใชใ้นการพฒันานวตักรรมท่ีสอดคลอ้ง กบับริบทของ

โรงเรียนใหม้ีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  

 2. กลุ่มนิเทศ ติตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ไดจ้ดัการประชุมปฏิบติัการพฒันา

ลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะโรงเรียนนําร่องพื้ นท่ีนวตักรรมการศึกษาในสังกดั 11 โรงเรียน  

เพื่อโรงเรียนไดนํ้าความรูค้วามเขา้ใจไปปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกับนวัตกรรม               

ของโรงเรียนโดยใชง้บประมาณ จาํนวน 87,906 บาท (ตามหนังสือ สพฐ. ท่ี ศธ 04288/ว 68  ลว. 3 เม.ย. 63) 

 3. กลุ่มนิเทศ ติตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ไดจ้ัดสรรงบประมาณตามหนังสือ สพฐ.                 

ท่ี ศธ 04288/ว 68  ลว. 3 เม.ย. 63 จํานวน  215,000 บาท ใหก้ับโรงเรียนนําร่องพ้ืนท่ีนวัตกรรม

การศึกษาในสังกัดจํานวน 11 โรงเรียน เพื่อใช ้ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง                          

กบันวตักรรมของโรงเรียนใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 4. กลุ่มนิเทศ ติตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ไดนิ้เทศ ติดตามการจดัการเรียนการสอน  

การบริหารจดัการ รวมถึงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ฯลฯ โรงเรียนนําร่องในสังกดัครบทุกโรงเรียน  

ท่ีสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 
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  นโยบายท่ี 3  ดา้นการพฒันาและสรา้งเสริมศกัยภาพของทรพัยากรมนุษย ์

 

โครงการพฒันาสง่เสริมศกัยภาพการบริหารงานบุคคล 
 

ผลการดาํเนินงาน 

1. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 6 มีความเขา้ใจ ในกระบวนการพฒันา ปรับปรุงระบบการทํางานใหม้ีประสิทธิภาพ

และสามารถนําเคร่ืองมอืและกระบวนการ ไปใช ้ใหเ้กิดประโยชน์ ในงานของตนเองได ้

2. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 6 มีสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการงานและองคค์วามรูท่ี้ดี สามารถนําไป พฒันาคุณภาพ

การศึกษาของสาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 6 ได ้

3. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 6 มีทักษะเชิงปฏิบติังาน ทักษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์และทักษะ ดา้นกระบวนการคิด 

สามารถปฏิบติังานตามตาํแหน่งหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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  นโยบายท่ี 4 ดา้นการสรา้งโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ                 

                    มีมาตรฐานและการลดความเหล่ียมลํ้าทางการศึกษา 

 

โครงการดแูลช่วยเหลือและคุม้ครองนกัเรียน    
 

ผลการดาํเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1  การพฒันาระบบการดแูลช่วยเหลือผูเ้รียน 

กิจกรรมท่ี 1.1 การประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ผลท่ีเกิดข้ึน   

1. มีสถานศึกษาไดส่้งผลงานเขา้รบัการคดัเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวลัระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน ประจําปี 2563 เป็นตัวแทนในระดับเขตพื้ นท่ีการศึกษา จํานวน 1 แห่ง                            

คือ โรงเรียนบา้นหว้ยยา อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างรอผลการประกาศ                   

เร่ืองรบัรางวลัระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจาํปี 2563 ระดบัเขตตรวจราชการท่ี 15  

2. การประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เป็นการประเมินตนเอง               

ของสถานศึกษาโดยอิงหลักเกณฑ์ตามคู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษา                    

เพื่อรบัรางวลัระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาํปี 2563 (สพฐ.กาํหนดให ้ปี 2562-2564 

เป็นปีแห่งการรูจ้ักรัก เขา้ใจ ห่วงใย ไม่ท้ิงใครไวข้า้งหลัง) กําหนดประเมินตนเองตามปฏิทิน                     

ในการดาํเนินงานในเดือนกุมภาพนัธ ์– เมษายน ของทุกปี (กาํหนดจบปีการศึกษา) เน่ืองจากตอ้งการประเมิน

พัฒนาการทํางานครบรอบตามปีการศึกษา ส่วนในปีการศึกษา 2563 ท่ี ผ่านมา  พบว่า มีสถานศึกษา                    

มีความพรอ้มและส่งผลการประเมินตนเอง จํานวน 53 แห่ง คิดเป็นรอ้ยละ 53.54  ส่วนสถานศึกษา                      

อีก 46 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.46 ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาขอประเมินตนเอง ในรอบต่อไป                         

ทั้งน้ีผลการประเมินท่ีไดนํ้าไปใชเ้พื่อวางแผน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานเพื่อส่งเสริม

สนับสนุนสถานศึกษาในสงักดัต่อไป มากกว่านําไปตดัสินในการรบัรางวลั 

 กิจกรรมท่ี 1.2 พัฒนานักจิตวิทยาประจําสํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาปฏิบัติงาน                   

ในสถานศึกษา  

ผลท่ีเกิดข้ึน  

ดาํเนินการทาํหนังสือแจง้ใหข้า้ราชการครูทาํหนา้ท่ีครูนักจิตวิทยาเขา้กลุ่มแจง้ข่าวสารเฉพาะกิจ              

เฝ้าระวัง ติดตามข่าวสารของสํานักงานเขตพื้ นการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6                         

เป็นกลุ่มไลน์ ศตข./นักจิตวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เพื่อใชใ้นการติดต่อ ส่ือสารแจง้เหตุการณ์ต่าง  ๆ                

ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน 
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กิจกรรมท่ี 2 การพฒันาส่งเสริมความประพฤตินกัเรียน 

 กิจกรรมท่ี 2.1 เปิดพื้ นท่ีกิจกรรมสรา้งสรรคใ์หนั้กเรียน  

ผลท่ีเกิดข้ึน มีสถานศึกษาจัดส่งโครงการเขา้รับการสนับสนุน สพป.เชียงใหม่ เขต 6               

ไดจ้ัดสรรงบประมาณใหไ้ปดําเนินการภายใตบ้ริบทการดําเนินการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด                     

ในพื้ นท่ีชุมชนมีการแพร่ระบาด (A) แก่สถานศึกษาปลอดยาเสพติด จาํนวน 8 แห่งๆ ละ 5,000 บาท                  

รวมเป็นเงิน 40,000 บาท อยู่ระหว่างดําเนินการและรอการรายงานผลการดําเนินกิจกรรม                    

ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563   

กิจกรรมท่ี 3 การคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิเด็ก 

กิจกรรมท่ี 3.1 การดาํเนินการคุม้ครองและช่วยเหลือนักเรียนมีการเผชิญเหตุพิเศษ 

ผลท่ีเกิดข้ึน การดําเนินการใหก้ารช่วยเหลือนักเรียน มีการเผชิญเหตุพิเศษ ผ่านกองทุน

ช่วยเหลือเด็กยากจน จากกลุ่มงานสวสัดิการและกองทุนการศึกษา   

กิจกรรมท่ี 3.2 การวิจยัการดูแลช่วยเหลือและคุม้ครองนักเรียน  

ผลท่ีเกิดข้ึน ได้ดําเนินการในลักษณะการวิจัยเอกสาร แนวทางการจัดการบริหาร                   

ค่ายทกัษะชีวิต เพื่อคน้หารูปแบบการพฒันาผูเ้รียนเสริมสรา้งทกัษะชีวิต สรา้งความเป็น พลเมืองดี                  

ลดพฤติกรรมเส่ียง ไม่ใหไ้ปเก่ียวขอ้งกบัปัญหารอบตวัท่ีส่งผลกบัคุณภาพชีวิตของผูเ้รียน ผ่านการจดั

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต และการจดัการพื้ นท่ีสรา้งสรรค ์ใหนั้กเรียน อยู่ระหว่างการดําเนินการจดัค่ายทักษะชีวิต                         

จึงไม่สามารถสงัเคราะหผ์ลท่ีเกิดข้ึนและนําเสนอไดใ้นขณะน้ี กาํหนดสงัเคราะหผ์ลในเดือนตุลาคม 2563  

กิจกรรมท่ี 3.3 การส่งเสริมสนับสนุนการไปปฏิบัติราชการของเจา้หน้าท่ีในการปฏิบัติงาน                 

ศูนย์เฉพาะกิจคุม้ครองและช่วยเหลือนักเรียน (การไปปฏิบัติหน้าท่ีตามพื้ นท่ี,การเขา้ประชุม,       

การเขา้รบัการพฒันาอบรมสมัมนาฯ)  

ผลท่ีเกิดข้ึน ไดส่้งเสริมสนับสนุนใหนั้กจิตวิทยาโรงเรียนประจาํสํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษา                     

ไปประชุมพัฒนาตนเอง ในวันท่ี 28-30 มิถุนายน 2563 ท่ีสีดารีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก                 

การเขา้ร่วมประชุมกบัหวัหนา้ส่วนราชการอาํเภอจอมทอง การประชุมสรา้งเครือข่ายกบัโรงพยาบาลจอมทอง 

และอยู่ระหว่างดําเนินการรอไปเขา้รับการพฒันาของผูอ้ํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา               

ในระหว่างวนัท่ี 28 – 30 กนัยายน 2563 ท่ี สีดารีสอรท์ อ.เมือง จ.นครนายก 
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โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา    
 

ผลการดาํเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 การจดัทาํขอ้มูลพ้ืนฐานตรวจสอบเพ่ือเป็นสารสนเทศของการพฒันานักเรียน                

                 โดยใชร้ะบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน  

ผลท่ีเกิดข้ึน ไดข้อ้มูลพื้ นฐานและสารสนเทศของการพฒันานักเรียนโดยใชร้ะบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน และสร้างความรู ้ความเขา้ใจใหส้ถานศึกษานําไปใชเ้ป็นกระบวนการหลัก                           

ในการรูจ้กั เขา้ใจ เขา้ถึง นักเรียนของแต่ละสถานศึกษา ผ่านการคดักรองนักเรียน การเยี่ยมบา้น                 

การประชุมผูป้กครอง การพฒันาการส่งต่อเพื่อช่วยใหนั้กเรียนไดพ้ฒันาอย่างเต็มศกัยภาพ 

กิจกรรมท่ี 2 การพฒันาผูเ้รียนตามระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 

ผลท่ีเกิดข้ึน ไดพ้ฒันาผูเ้รียนโดยใชร้ะบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียนในดา้นการส่งเสริมสนับสนุน 

การพัฒนา และการแก้ไขปัญหาของนักเรียนภาพรวมของโรงเรียน 100 แห่ง จํานวน 14,111 คน                          

มีผลท่ีประจกัษ์ ดงัน้ี 

1. มีสถานศึกษาไดส่้งผลงานเขา้รบัการคดัเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวลัระบบการดูแล          

ช่วยเหลือนักเรียน ประจําปี  2563 เป็นตัวแทนในระดับเขตพื้ นท่ีการศึกษา จํานวน 1 แห่ ง                                   

คือ  โรงเรียนบา้นหว้ยยา อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างรอผลการประกาศ                      

เร่ือง รบัรางวลัระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาํปี 2563 ระดบัเขตตรวจราชการท่ี 15  

 2. การส่งต่อในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จาํนวน 5 ราย เป็นเพียงการสนับสนุน                      

ใหนั้กเรียนปรับสภาวะการดําเนินชีวิตช่วยเหลือในคราวลําบากขาดแคลน เช่น เจ็บป่วย บา้นถูกไฟไหม ้                

เพื่อป้องกนัไม่ใหม้ีพฤติกรรมเป็นไปทางท่ีดี ตั้งใจเรียน ไดช้่วยเหลือไปเป็นเงิน 12,000 บาท 

กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมสนบัสนุนการดาํเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข  

 ผลท่ีเกิดข้ึน ดําเนินการโดยการออกแบบผ่านกิจกรรมลงไปสู่ผูเ้รียน ผ่านการกิจกรรม                     

การแข่งขนัประกวดวาดภาพระบายสี ใหผู้เ้รียนส่งผลงานเขา้ประกวดไดทุ้กโรงเรียน ไม่นํานักเรียน

มาจัดการแข่งขันจุดใดจุดหน่ึง ทําใหเ้พิ่มค่าใชจ้่ายในการบริหารจัดการ หวังใหเ้กิดประโยชน์                     

กบัผูเ้รียนมากท่ีสุด แลว้ตดัสินผลงานพรอ้มมอบรางวลั ระดบัรางวลัชนะเลิศ รางวลัละ 1,000 บาท 

ส่วนรางวลัประเภทอ่ืน ลดระดบัลงไป 

           
 

 

 

 

 

 

 



 ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ¾×é¹·Õè¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒàªÕÂ§ãËÁ‹ à¢µ 6 

 

40 ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2563 

  

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมลกูเสือตา้นภยัยาเสพติด  

ผลท่ีเกิดข้ึน สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา ทั้ง 28 แห่ง ดําเนินการครบถว้น                

มีลูกเสือเนตรนารีเขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือตา้นภยัยาเสพติดมากกว่าเป้าหมายท่ีกาํหนด จาํนวน 2,349  นาย 

(เป้าหมาย 100 นาย) 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมค่ายทกัษะชีวิต  

ผลท่ีเกิดข้ึน  

1. ดําเนินงานการจดัค่ายทักษะชีวิตบนพื้ นฐานของขอ้มูลท่ีไดส้ํารวจขอ้มูลนักเรียนในกลุ่ม   

ท่ีเฝ้าระวงั จากระบบสารสนเทศยาเสพติดปี 2562-2563 และขอ้มูลท่ีคดักรองแลว้ จากระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจดัค่ายทกัษะชีวิตเพื่อเสริมสรา้งทักษะชีวิตนักเรียน ลดพฤติกรรมเส่ียง

ไม่ใหไ้ปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดและปัญหาอ่ืน สอดคลอ้งกบัหลักการ และเหตุท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้ นฐานกาํหนดไว ้

2. ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการและรอการรายงานผลภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563               

โดยกาํหนดกลุ่มเป้าหมายไว ้200 คน สํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6                  

จัดค่ายสองจุด คือโรงเรียนบา้นแม่ตะละและโรงเรียนบา้นขุนกลาง จัดสรรใหโ้รงเรียนละ 40,000 บาท               

รวมสองจุดเป็นเงิน 80,000 บาท   

3. เน้นการบริหารจัดการค่ายทักษะชีวิตท่ีจดัข้ึน ระดับสํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาไดจ้ดัข้ึน

ภายใตบ้ริบทพื้ นท่ีเพื่อหาความเหมาะสมในการดําเนินการ ไดก้าํหนดจดัค่ายออกเป็นสองจุดปฏิบติัและ

เลือกโรงเรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายตามขอ้มูลและบริบทท่ีเหมาะสม เน้นผลท่ีเกิดข้ึน จากการจดัค่าย

ทกัษะชีวิตเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย ดา้นการจดัค่าย ความปลอดภัยในการจดักิจกรรมการบริหารงบประมาณ

การนํากิจกรรมไปปรบัใชต่้อในสถานศึกษา นอกจากน้ีครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา              

ไดเ้รียนรูแ้ละร่วมกนัทํากิจกรรม ทั้งโรงเรียนในดา้นความปลอดภัยของนักเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม

เป็นไปอย่างเรียบรอ้ย เน่ืองจากบริบทพื้ นท่ีของโรงเรียนสํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 6 เป็นพื้ นท่ีสูง ไหล่เขา หย่อมบา้น หากจดักิจกรรมท่ีจุดเดียวตอ้งมีการนํานักเรียน

ออกจากพื้ นท่ีไปทํากิจกรรม เพื่อป้องกันปัญหาดา้นความปลอดภัยและอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึน  จึงไดนํ้า

แนวทางน้ีไปร่วมตดัสินใจท่ีกาํหนดจุดปฏิบติัการอบรมในแนวทางน้ีเกิดข้ึน และการขนส่ง ตอ้งมีการ

ใชง้บประมาณ ดา้นการขนส่งในการนํานักเรียนไปทาํกิจกรรม ซ่ึงคาดหวงัไวแ้นวทางน้ี ลดค่าใชจ้่ายในดา้นน้ี

ไดอ้ย่างดียิ่ง ทาํใหส้ามารถ นํางบประมาณท่ีไดร้บัไปใชจ้ดักิจกรรมไดอ้ย่างราบร่ืนและครบถว้น 

กิจกรรมท่ี 6 การส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมอ่ืนเพ่ือการขบัเคล่ือนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด                  

                (ศูนยเ์พ่ือใจวยัรุ่น เพ่ือนช่วยเพ่ือน) 

 ผลท่ีเกิดข้ึน ไดส่้งเสริมสนับสนุนผ่านกิจกรรมศูนยเ์พื่อใจวยัรุ่น TO BE NUMBER ONE                

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทั้ง 28 แห่ง มีโรงเรียนสามารถดําเนินการได้โดดเด่น คือ                         

โรงเรียนบา้นหว้ยยา ไดร้ับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ เขา้ประกวดในระดับภาคเหนือ                         

ท่ีโรงแรมดิเอ็มเพรส อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2563  โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 6                   

ไดส้นับสนุนงบดาํเนินการในการเดินทางไปประกวดแข่งขนัเป็นเงิน 5,000 บาท  
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โครงการการสง่เสริมสนบัสนุนและพฒันาการดาํเนินงานรบันกัเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

ผลการดาํเนินงาน 

จากการดําเ นินงานตามโครงการ ผลการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตลอดจนการกํากับ ติดตามนักเ รียนท่ี ผ่อนผัน เ ด็กตกหล่น                       

เด็กออกกลางคันไดเ้ขา้เรียนในระบบ และนอกระบบ  จนจบการศึกษาภาคบังคับและขั้นพ้ืนฐาน

ตลอดจนการจดัทาํทะเบียนเอกสารทางการศึกษาไดถู้กตอ้งตามแนวปฏิบติัการวดัและประเมินผล

การเรียนรูต้ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พทุธศกัราช 2551 
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจาํปี 2563 

กิจกรรมลกูเสือตา้นภยัยาเสพติด 
 

ผลการดาํเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาทุกแห่ง สามารถดาํเนินกิจกรรมไดต้ามท่ีกาํหนด 

2. มีลูกเสือตา้นภยัยาเสพติดเขา้ร่วมกิจกรรมมากกว่าเป้าหมายท่ีกาํหนด  จาํนวน 2,349 นาย 

เชิงคณุภาพ 

1. ลูกเสือไดต้ระหนักถึงพิษภยัและโทษของยาเสพติด 

2. ลูกเสือมีความรู ้ความเขา้ใจและมีส่วนร่วมกิจกรรม นําสู่การปฏิบัติ การป้องการ                  

และแกไ้ขปัญหายาเสพติดและ อบายมุข แลโรคเอดส ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งทั้งตนเองและชุมชน 

3. ไดเ้สริมสรา้งเครือข่ายนักเรียนแกนนําป้องกนั เฝ้าระวงั ดูแล การแพร่ระบาดของยาเสพติด 

อบายมุขในสถานศึกษา 

4. ลูกเสือและเนตรนารีเกิดทกัษะในชีวิตในการป้องการตนเองใหห้่างใกลย้าเสพติด 

5. ไดรู้ปแบบการจดักิจกรรม ใหต้ระหนัก ถึงโทษ พิษภยั ยาเสพติดมากข้ึน 
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  นโยบายท่ี 5  ดา้นการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

โครงการการสรา้งจติสาํนึกและความรูใ้นการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 

ผลการดาํเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

  1.  โรงเรียนทุกโรงเรียน/นักเรียน ในสงักดัสํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

ไดร้บัการส่งเสริมดา้นความรู ้การสรา้งจิตสาํนึกดา้นการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมติรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

  2. โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 19 โรง เป็นแบบอย่างในการจดัการเรียนการสอน                  

ในการสรา้งจิตสาํนึกและความรูใ้นการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

  3. สํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และโรงเรียนทุกโรงในสังกัด                

มีการปรบัปรุงและพฒันาสาํนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) มีบริบทท่ีเป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุน               

การเรียนรูข้องนักเรียนและชุมชน  

  4. โรงเรียนทุกโรงเกิดความตระหนัก และมีจิตสํานึกต่อการผลิต และบริโภคท่ีเป็นมิตร                           

กบัส่ิงแวดลอ้ม 

  เชิงคณุภาพ 

  1. สํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  และโรงเรียนทุกโรงในสังกัด                  

สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  เป็นสาํนักงานสีเขียว 

  2. นักเรียน/ครู /บุคลากรในโรงเรียน และสาํสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 6 มีความรู ้และเกิดความตระหนัก มีจิตสํานึกในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร               

กบัส่ิงแวดลอ้ม 
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  นโยบายท่ี 6  ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการศึกษา 

 

โครงการจดัทาํแผนปฏิบัติการ ประจาํปีงบประมาณ 2563 ของสาํนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
 

ผลการดาํเนินงาน 

1. จดัทาํเล่มแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ 2563 จาํนวน 30 เล่ม 

2. จดัประชุมแผนปฏิบติัการประจาํปี 2563 ดงัน้ี 

    - ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 2 ตุลาคม  2562 ณ หอ้งประชุมอินทนนท ์สพป.เชียงใหม่ เขต 6 

    - ครั้งท่ี 2/2562 วนัท่ี 28 – 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท  ตําบลบา้นปง 

อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม ่
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โครงการการประชุมผูบ้ริหารการศึกษา  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู  และบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืน   
 

ผลการดาํเนินงาน 
1. ผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรเจา้หน้าท่ีรับทราบ       

และเขา้ใจนโยบาย และทิศทางการบริหารจดัการของสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ฯ    

 2. การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6                     

มีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสถานศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึน

ตามเป้าหมาย  

 3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและขา้ราชการมีทศันคติต่อการปฏิบติังานในทางท่ีดีและสรา้งเสริม             

ความสามคัคี 
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โครงการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา 2563 
 

ผลการดาํเนินงาน 

1. ผลดา้นการพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ  

1. มีขอบข่ายของขอ้มูลดา้นวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทัว่ไป    

ของสํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพฒันาการศึกษา แผนปฏิบติัการประจาํปี 

รายงานผลการปฏิบติังาน จากกลุ่มต่างๆ ในสาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษา  

2. ไดจ้ดัทาํระบบขอ้มลู สารสนเทศ โดยรวบรวม วิเคราะห ์สังเคราะห ์ตรวจสอบขอ้มูล

และสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนั  

3. ไดร้ายงานผลการวิเคราะห ์สงัเคราะห ์ท่ีเป็นขอ้มูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาและขอ้เสนอแนะ    

โดยบรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและ

ประธานกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษา  

4. ไดร้ายงานผลการวิเคราะห ์สงัเคราะห ์ท่ีเป็นขอ้มูลและสารสนเทศต่อผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกโรง ถึงจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา  
 

2. ผลดา้นการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา  

1. ไดว้เิคราะหผ์ลการบริหารและการจดัการศึกษาในสํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาดา้นวิชาการ 

ใหเ้ห็นจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันาและขอ้เสนอแนะ  

2. ไดก้าํหนดการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยศึกษานิเทศก ์                  

นําเคร่ืองมือนิเทศ ดาํเนินการนิเทศสถานศึกษา นําแผนพฒันาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และการนิเทศการศึกษา มากําหนด วิธีการ เคร่ืองมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา  

3. ไดก้าํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย กลยุทธใ์นแผนพฒันาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา โดยจัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2563 สรุปผลการ

ดาํเนินงานการขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษาของเขตพื้ นท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  

4. ไดว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เคร่ืองมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล                      

และการนิเทศการศึกษาใหก้ลุ่มต่างๆ นําไปสู่การดาํเนินการตามแผน  

5. ไดป้ระสานงานกบัคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา               

เพื่อดาํเนินการตามแผนและแกไ้ขการดาํเนินงานระหว่างการปฏิบติั 
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3. ผลดา้นงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล  

1. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการ  การติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาทั้ง 4 ดา้น โดยกาํหนดแผนการดําเนินงานในโครงการ

ขบัเคล่ือนการขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษาของสาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ปีงบประมาณ 2563 

2. นําขอ้มูลผลการรายงานการประชุมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษาของสาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มาวิเคราะห ์ร่วมกนัวางแผนการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาภายในกลุ่มงาน เพ่ือกําหนดแนวทางการพฒันา               

ระดบัเขตพื้ นท่ีการศึกษา 
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โครงการกิจกรรมวนัสาํคญั 
 

ผลการดาํเนินงาน 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสํานึกรักสถาบนัชาติ            

ศาสนา และพระมหากษัตริย ์ 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เห็นคุณค่า และรักษา

ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของชาติบา้นเมือง 

3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนในทอ้งถ่ิน มีความสมัพันธ์ท่ีดี กบัสํานักงานเขตพื้ นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัพลอดลุยเดช 

 

    กิจกรรมวนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

 

   กิจกรรมวนัปิยะมหาราช      กิจกรรมไหวส้าพระเจา้อินทวิชยานนท ์  

    กิจกรรมวนัพอ่ 
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โครงการการจดัเก็บขอ้มูลเพ่ือการบริหารจดัการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2563 
 

ผลการดาํเนินงาน 
1. ผูเ้ขา้รบัการอบรมมีความรู ้ความเขา้ใจ สามารถใชโ้ปรแกรมการจดัเก็บขอ้มูลเพื่อการบริหาร

จดัการศึกษา 

 2. มีขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการร่วมกนั  

 3. สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร

จดัการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการฝึกอบรมการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดภุาครฐั 
 

ผลการดาํเนินงาน 
  1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานพสัดุในสถานศึกษา และเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง            

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ผ่านการฝึกอบรมฯ และมีความรู ้           

ความเขา้ใจกฎหมายว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถนํามาใช ้

เป็นแนวทางในการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งของสถานศึกษาและสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 6 ไดถู้กตอ้ง มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานพสัดุในสถานศึกษา ไดนํ้าความรู ้ท่ีไดร้ับจาก

การฝึกอบรม ไปถ่ายทอดใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งไดถู้กตอ้ง งานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 3. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุและธุรการโรงเรียน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบติัการตามหลักสูตรฯ 

ทั้ง 2 รุ่น และมีความรู ้มีความเขา้ใจการบนัทึกขอ้มูลระบบ e-GP โดยไดด้าํเนินการ บนัทึกขอ้มูลในระบบ 

e-GP ถูกตอ้ง ส่งผลใหง้านพสัดุของสถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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โครงการพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศทางการศึกษา ระบบฐานขอ้มูล Big Data 
 

ผลการดาํเนินงาน 

1. สํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีระบบสารสนเทศฐานขอ้มูล             

Big Data ครอบคลุมทุกระบบงาน  

 2. สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศฐานขอ้มูล 

Big Data เพื่อเผยแพร่และประชาสมัพนัธ ์  

 3. สํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีระบบสารสนเทศฐานขอ้มูล    

Big Data สนับสนุนการบริหารการจดัการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 โครงสรา้งสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีฯ 

หน่วยตรวจสอบ

 

คณะกรรมการ    

ก.ต.ป.น. 

รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี ฯ 

กลุ่มอาํนวยการ กลุ่มบรหิาร        

งานบุคคล 

 

กลุ่มนโยบาย

และแผน 

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม 

และประเมินผลการจดั

การศึกษา 

กลุ่มบรหิารงานการเงิน

และสินทรพัย ์

 

กลุ่มส่งเสรมิ 

การจดัการศึกษา 

กลุ่มพฒันาครู 

และบุคลากร 

ทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการศึกษา 

กลุม่กฎหมายและคดี 
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

 
                                                                          

                                                                     
                                                                                                                                            
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมพงศ ์ พรมจนัทร ์

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

ประธานกรรมการ 

 

 

นางสาวศิริพฒัน ์ ชมภูรตัน ์
กรรมการผูแ้ทน 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรฐั 

นางสาวณทัชกมล   ไชยจนีะ 
กรรมการผูแ้ทน 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน 

นายชูเดช   เฟ่ืองฟู  

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ            

ดา้นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นางทองสุข  ปิยะวงค ์

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ           

 ดา้นการวิจยั และประเมินผล 

นายปราโมทย ์ เลิศชีวกานต ์ 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ            

ดา้นการบริหารการศึกษา 

นางสาววณีรตัน ์ แยม้พราม 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

ดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 

นางสมพิศ  มาพวง 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ            

ดา้นการศึกษาปฐมวยั 

นางสาวเกษแกว้  ปวนแดง 

กรรมการและเลขานุการ 
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คณะผูจ้ดัทาํ 

    

ท่ีปรึกษา 

           นายสมพงศ ์  พรมจนัทร ์  ผูอ้าํนวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 6 

นายจิรเมธ    จนัทบรูณ ์  รองผูอ้าํนวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 6 

นายวิริยะ  วรายุ  รองผูอ้าํนวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 6 

นายนพพร  เดชชิต  รองผูอ้าํนวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 6 

 
คณะผูจ้ดัทาํขอ้มูล 

น.ส.เกษแกว้  ปวนแดง  ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ 

นางทองสุข  ปิยะวงษ์  นักวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ 

น.ส.ฐานิสสรณ ์ ศรีสิงหช์ยั  นักจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการพิเศษ 

น.ส.เรณู  อุตรชยั  นักวิชาการเงินและบญัชีชาํนาญการพิเศษ 

นางสมพร  รุจิเลิศ  นักทรพัยากรบุคคลชาํนาญการ 

น.ส.ดากานดา วงศพ์ิพฒัน์ทวีป นักทรพัยากรบุคคลชาํนาญการ 

นางเตือนใจ  ณ รงัษี  ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ 

นางพรรณี  กนัใหม่  ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ 

นางศิรภสัสร  ศิริอางค ์  ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ 

น.ส.นันทยา  วงศช์ยั  ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ 

นางวฒันา  ประทรวงศกัด์ิ ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ 

นางหน่ึงฤทยั ชยัดารา  ศึกษานิเทศกช์าํนาญการ 

น.ส.กลัยา  วงคว์รรณ ์  ศึกษานิเทศกช์าํนาญการ 

น.ส.ภาวิณี  คาํแผ่น  ศึกษานิเทศกช์าํนาญการ 

นายกฤชพล  ธีระเขมรกัษ์  ศึกษานิเทศกช์าํนาญการ 

น.ส.พิชญษิ์นี  โฉมอมัฤทธ์ิ       นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 

 

ผูร้วบรวมและจดัทาํรูปเลม่ 

น.ส.พิชญษิ์นี  โฉมอมัฤทธ์ิ       นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 

นางธญัญา  โภชะนะ  ลูกจา้งชัว่คราว 

นายกิตติวฒัน์ ใจยา  ลูกจา้งชัว่คราว 

นายอาํนาจ  กิจเดช  ลูกจา้งชัว่คราว 

น.ส.กรรณิการ ์   แกว้ก๋องมา  ลูกจา้งชัว่คราว 

 
ออกแบบภาพปก 

นายเกรียงไกร    ปุกไชยโย  เจา้พนักงานธุรการชาํนาญงาน 
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