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สวนที่ 1 บทนํา 
 

ความเปนมา 
  สํา นักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเ ชียงใหม  เขต 6 เปนหนวยงาน                   

ทางการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดต้ังขึ้นตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่องปรับปรุงแกไขกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2551 โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 6 รับผิดชอบดูแลสถานศึกษา 3 อําเภอ  คือ  อําเภอจอมทอง อําเภอแมแจมและ

อําเภอกัลยาณิวัฒนา ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีในการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให

ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพเทาเทียมกัน โดยมุงหวังให

นักเรียนเปน “คนดี คนเกง และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินงานตามบทบาทหนา ท่ีและกรอบภารกิจในปงบประมาณ พ.ศ. 2564                       

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 6  มีผลการปฏิ บั ติงาน                      

ท่ีสอดคลองและเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จึงตองมี                 

การรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือใหทราบถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นท้ังเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ 

ตลอดท้ังปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานท่ีผานมาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จึงกําหนดใหมีการายงาน ผลการดําเนินงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 
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วัตถุประสงคของการรายงาน 

  1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานการจัดการศึกษา            
      ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6         

  2. เพื่อรายงาน เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ 
      ตลอดจนสาธารณชนไดรับทราบ 

กลุมเปาหมาย 

   1.  กลุมภารกิจงานตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
        เชียงใหม เขต 6 

   2.  ผูรับผิดชอบงานติดตามประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย ของสํานักงาน    
       คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน                          
       ตามคํารับรองการปฏบัติราชการและรายงานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่ 
       การศึกษา 

    

    3.  ผูรับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   

ขอบเขตของรายงาน 

   1. ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ  

   2.  ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ี 
        การศึกษา ตามกลยุทธ จุดเนน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   3. ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและผลการดําเนินงาน 
       ตามตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   4. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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วิธีดําเนินการ 
 

 

 

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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สวนที่ 2 บริบทและทิศทางการพัฒนา 
 

บริบท 
  

 ลักษณะทางภมูิศาสตร สภาพภูมศิาสตร 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ตั้งอยูเลขท่ี 190         

หมูท่ี 15 ตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม รหัสไปรษณีย 50160 จัดตั้งข้ึน

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องปรับปรุงแกไขกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

กําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551  เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2551  เพ่ือใหมี

ความสอดคลองกับแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสงเสริมคุณภาพการศึกษา          

สามารถยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนใหไดตามมาตรฐานการศึกษา 

ตั้งอยูหางจากตัวจังหวัดเชียงใหมไปทางทิศใต บนทางหลวงแผนดินหมายเลข 108 

ระยะทาง 55 กิโลเมตร แยกเขาถนนสาย 1009 จอมทอง-ดอยอินทนนท ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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ที่ตั้งและเขตพ้ืนที่บริการการศึกษา 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6   

ตั้งอยูเลขท่ี 190 หมูท่ี 15 ตําบลขวงเปา  อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม         

รหัสไปรษณีย  50160 

โทรศัพท : 0 5334 1375 

โทรสาร  : 0 5334 1744                

Website : www.chiangmaiarea6.go.th 

 

 

                       

 

 

อาณาเขตติดตอ 

 

ทิศเหนือ 
• ติดตอกับอําเภอดอยหลอ อําเภอแมแตง อําเภอสะเมิง อําเภอปาย  

ทิศใต 
• ติดตอกับอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 

ทิศตะวันออก 
• ติดตอกับอําเภอบานโฮง และอําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน 

ทิศตะวันตก 
• ติดตอกับอําเภอแมลายนอย และอําเภอขุนยวม 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ขนาดโรงเรียน 
รัฐบาล 

(โรง) 

ขนาดเล็ก (นักเรียน 0-120 คน)         43 (10) 

ขนาดกลาง (นักเรียน 121-300 คน)         38   (2) 

ขนาดใหญ (นักเรียน 301 ขึ้นไป)           5 

รวม         86 (12) 

ระดับการศึกษา 
รัฐบาล 

(คน) 

ระดับกอนประถมศึกษา 2,459 

ระดับประถมศึกษา 9,636 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1,649 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย              135 

รวม         13,879 

1. จํานวนสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 

(ขอมลู ณ วันท่ี 10 พ.ย. 64) 

2. จํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2564 จําแนกตามระดับการศึกษา               

(ขอมลู ณ วันท่ี 10 พ.ย. 64) 
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รายการ จํานวน (คน) 

ผูอํานวยการ สพป.เชียงใหม เขต 6    1 

รองผูอํานวยการ สพป.เชียงใหม เขต 6    3 

บุคลากรในสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา            60 

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม เขต 6               74 

ครู          871 

พนักงานราชการ            49 

ครูอัตราจาง          172 

ลูกจางประจํา            19 

ลูกจางชั่วคราว (นักการภารโรง)            28 

รวม       1,277 
 

 

งบประมาณ 
 

รายงานผลการบริหารเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ไดรับงบประมาณสําหรับบริหารจดัการ โดยจําแนกตามประเภทงบประมาณ ดังน้ี 
 

 

ขอมูล ณ วันที ่30 ก.ย. 64 

รายการ ไดรับจัดสรร เบิกจาย   คงเหลือ 

งบบุคลากร 13,070,600.00 13,012,749.00 57,851.00 

งบดําเนินงาน 46,271,705.00 40,827,345.23 422,619.77 

งบลงทุน 33,554,590.00 21,578,916.00 94,396.00 

งบเงินอุดหนุน 115,586,612.00 115,197,422.00 389,190.00 

รวม 208,483,507.00 190,616,432.23 964,056.77 

3. จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม เขต 6  

(ขอมลู ณ วันท่ี 14 ม.ค. 65) 
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ทิศทางการพัฒนา 
 

 
           

•  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 6 มุงพัฒนาคุณภาพ     
 และสรางโอกาสทางการศึกษาแกเด็กทุกคนอยางเทาเทียม ตามหลักปรัชญา  
 ของเศรษฐกิจ พอเพียง มุงสูสากลบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

วิสัยทัศน  (Vision) 

•   ส ง เ ส ริม ให ผู เ รี ย นทุ ก คน  มี คุณภาพตามมาตรฐานกา ร ศึกษาปฐมวั ย                         
   และ  มาตรฐานการศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน  มุ ง สู ส ากลบนความหลากหลาย 
   ทางวัฒนธรรม 

•    สงเสริมใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
   ทั่วถึงและเทาเทียม 

•    สงสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
   และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

•    บริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเปนสํานักงานที่ทันสมัย 

พันธกิจ (Mission) 

•  ผู เ รียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐาน 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

•  ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึงและเทาเทียม             

•  ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได อยางมีประสิทธิภาพ 

•  สํานักเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเขมแข็ง ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ เปนสํานักงานที่ทันสมัย 

เปาหมาย  (Goals) 
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กลยุทธตามยุทธศาสตร 
 
 

 

 
 

 

 

1. ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 

2. ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

3. ดานการพัฒนาและสรางเสรมิศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 

4. ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ                     
    มีมาตรฐานและลดความเหลี่ยมล้ําทางการศึกษา 

5. ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน 
 จากการดํ า เ นินงานตามบทบาทหนา ท่ีและกรอบภาร กิจ ท่ีสอดคลอง                   

ตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 

 1. ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ 

 

ผลการดําเนินงานดานคุณภาพ 

การดําเนินงานดานพัฒนาคุณภาพผูเรียนและคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563                       

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดานความสามารถดานวิชาการของผูเรียน ประเด็นผลสัมฤทธิ ์                 

ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดจากผลการ

ทดสอบและการประเมินจากแบบทดสอบที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ไดแก การประเมินความสามารถ               

ดานการอาน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 การประเมินคุณภาพผูเรียน (National Test : NT) 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 

Educational Test : O-NET) และนําผลการประเมินผลการทดสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพ

ผูเรียนและคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด และเพื่อนําผลการสอบและผลการ

ดําเนินงานดานคุณภาพไปใชในการกําหนดนโยบายการศึกษาในระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่

การศึกษาและระดับสถานศึกษา สรุปผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 

1.1 ผลการประเมินความสามารถดานการอาน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

ผลการประเมินความสามารถดานการอาน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1              

ปการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดานการอานออกเสียง และการอานรูเร่ือง                  

มีคะแนนเฉล่ียรอยละตํ่ากวาระดับประเทศ 5.96 และ 5.80 ตามลําดับ โดยความสามารถดาน                

การอานออกเสียงมีคะแนนเฉล่ียรอยละสูงสุด คือ 68.18 สวนความสามารถดานการอานรูเร่ือง                     

มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 66.06 และมีคะแนนเฉลี่ยรอยละความสามารถทั้ง 2 ดาน คือ 67.12                    

โดยเม่ือเปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2562 – 2563 พบวา มีคะแนนเฉล่ียรอยละทั้งสองดาน

เพิ่มขึ้น 2.20 นําเสนอดวยแผนภูมิ ดังน้ี  
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แผนภูมิท่ี 1  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถดานการอาน                             

                 (Reading Test : RT) ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ปการศึกษา 2562 – 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

และเมื่อพิจารณารอยละนักเรียนท่ีมีผลคะแนนจําแนกตามระดับคุณภาพจากผล

การประเมินความสามารถดานการอาน (Reading Test : RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1                    

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ปการศึกษา 2563 พบวา               

ผลการประเมินความสามารถท้ัง 2 ดานอยูในระดับคุณภาพดีมาก รอยละ 70.83 ระดับดี 

รอยละ 25.00  และระดับพอใช รอยละ 4.16 นําเสนอดวยแผนภูม ิดังน้ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

62

63

64

65

66

67

68

69

การอานออกเสียง การอานรูเรื่อง รวม 2 ดาน 

63.89 

65.96 

64.92 

68.18 

66.06 

67.12 

ปการศึกษา2562 

ปการศึกษา2563 
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แผนภูมิท่ี 2 แสดงรอยละนักเรียนท่ีมีผลคะแนนจําแนกตามระดับจากผลการประเมิน 

               ความสามารถดานการอาน (Reading Test : RT) ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1  

               สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ปการศึกษา 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา  : รายงานผลการประเมินความสามารถดานการอาน (RT) ปการศึกษา 2563   

            กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา   

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                           

           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

 

 

70.83 

25.00 

4.16 

รวมความสามารถท้ัง 2 ดาน 

(การอานออกเสียงและการอานรูเร่ือง) 

ดีมาก 

ดีมาก 

พอใช 

ปรับปรุง 

ด ี
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1.2 ผลการการประเมินคุณภาพผูเรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (National Test : NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2563 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยความสามารถดานภาษาไทยและคณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ํากวา

ระดับประเทศ 0.31 และ 2.12 ตามลําดับ โดยความสามารถดานภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงสุด                  

คือ 45.34  สวนความสามารถดานคณิตศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 40.16 และมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ

ความสามารถท้ัง 2 ดาน คือ 42.75  โดยเมื่อเปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2562 – 2563 พบวา  

มีคะแนนเฉลี่ยรอยละท้ังสองดานลดลง 1.32 นําเสนอดวยแผนภูมิ ดังน้ี  
 

แผนภูมิท่ี 3  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (National Test : NT)                  

               ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6                   

               ปการศึกษา 2562 – 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

และเมื่อพิจารณารอยละนักเรียนท่ีมีผลคะแนนจําแนกตามระดับคุณภาพจากผลการ

ประเมินคุณภาพผูเรียน (National Test : NT)  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ปการศึกษา 2563 พบวา ผลการประเมินความสามารถท้ัง 2 ดาน

อยูในระดับคุณภาพดีมาก รอยละ 11.43 ระดับดี รอยละ 22.14  และระดับพอใช รอยละ 43.95 

และระดับปรับปรุง 22.47  นําเสนอดวยแผนภูมิ ดังน้ี  
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40

42

44

46

ดานคณิตศาสตร ดานภาษาไทย รวม 2 ดาน 

45.18 

42.96 
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45.34 
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ปการศึกษา2562 

ปการศึกษา2563 
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แผนภูมิท่ี 4 แสดงรอยละนักเรียนท่ีมีผลคะแนนจําแนกตามระดับจากผลการประเมิน 

               คุณภาพผูเรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3                     

               สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ปการศึกษา 2563 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา  : รายงานผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2563   

กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา   

            กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
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22.14 

43.95 

22.47 

รวมความสามารถท้ัง 2 ดาน 

(ความสามารถดานภาษาไทยและคณิตศาสตร) 

ดีมาก 

ดี 

พอใช 

ปรับปรุง 
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1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational  

     Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational 

Test : O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในกลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทยและวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงกวาระดับประเทศ 

0.03 และ 0.31 ตามลําดับ โดยกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงสุด คือ 

ภาษาไทย (56.23) รองลงมาคือ วิทยาศาสตร (39.09) และภาษาอังกฤษ (37.09) 

ตามลําดับ สวนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ําสุด (28.18) และ

เมื่อเปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2562 – 2563 พบวา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยรอยละเพ่ิมข้ึน 10.17, 9.04 และ 5.13 

ตามลําดับ สวนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยรอยละลดลง 1.71 นําเสนอ

ดวยแผนภูมิ ดังน้ี  
 

แผนภูมิท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

              (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

              เชียงใหม เขต 6 ปการศึกษา 2562 - 2563 
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16 รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

และเมื่อพิจารณารอยละนักเรียนท่ีไดคะแนน รอยละ 50 ข้ึนไปจากการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  ปการศึกษา 2563 พบวา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย               

มีรอยละนักเรียนท่ีไดคะแนน รอยละ 50 ข้ึนไปมากท่ีสุด รองลงมา คือ กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร ตามลําดับ นําเสนอดวยแผนภูมิ ดังน้ี  
 

แผนภูมิท่ี 6  แสดงรอยละนักเรียนท่ีไดคะแนน รอยละ 50 ขึ้นไปจากการทดสอบ 

               ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  

                 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ปการศึกษา 2563 
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รอยละนักเรียนท่ีไดคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป 

ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร 
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1.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational  

     Test : O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational 

Test : O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีคะแนน

เฉลี่ยรอยละต่ํากวาระดับประเทศทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยกลุมสาระการเรียนรู                   

ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงสุด คือ ภาษาไทย (48.71) รองลงมาคือ ภาษาอังกฤษ (28.30) 

และวิทยาศาสตร (28.12) ตามลําดับ สวนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ําสุด 

(19.93) และเมื่อเปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2562 – 2563 พบวา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยรอยละลดลง 0.94, 1.40 และ 0.15 ตามลําดับ                

สวนกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยรอยเทากัน นําเสนอดวยแผนภูมิได ดังน้ี  
 

แผนภูมิท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

                 (O-NET) ชัน้มธัยมศึกษาปท่ี 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

               เชียงใหม เขต 6 ปการศึกษา 2562 - 2563 
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18 รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

และเมื่อพิจารณารอยละนักเรียนท่ีไดคะแนน รอยละ 50 ข้ึนไปจากการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ปการศึกษา 2563 พบวา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีรอยละ

นักเรียนท่ีไดคะแนน รอยละ 50 ข้ึนไปมากท่ีสุด  รองลงมา คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

และวิทยาศาสตร ตามลําดับ สวนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมมีรอยละนักเรียนท่ีได

คะแนน รอยละ 50 ข้ึนไป นําเสนอดวยแผนภูมิ ดังน้ี 

 

แผนภูมิท่ี 8 แสดงรอยละนักเรียนท่ีไดคะแนน รอยละ 50 ขึ้นไปจากการทดสอบทาง 

               การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปท่ี 3  

               สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ปการศึกษา 2563 
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational  

     Test : O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational 

Test : O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีคะแนน

เฉลี่ยรอยละต่ํากวาระดับประเทศทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยกลุมสาระการเรียนรูท่ีมี

คะแนนเฉลี่ยรอยละสูงสุด คือ ภาษาไทย (35.57) รองลงมาคือ สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม (32.70) และวิทยาศาสตร (27.49) ตามลําดับ สวนกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ําสุด (19.81) และเมื่อเปรียบเทียบระหวาง                  

ปการศึกษา 2562 – 2563 พบวา ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยรอยละเพ่ิมข้ึน                  

โดยกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉลี่ยรอยละเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คือ ภาษาไทย (5.86) 

รองลงมาคือคณิตศาสตร (5.10) และ วิทยาศาสตร (3.36) ตามลําดับ สวนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยรอยละเพ่ิมข้ึนนอยท่ีสุด (1.89) นําเสนอดวยแผนภูมิได ดังน้ี  
 

แผนภูมิท่ี 9 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

               ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6            

                  ปการศึกษา 2562 - 2563 
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และเมื่อพิจารณารอยละนักเรียนท่ีไดคะแนน รอยละ 50 ข้ึนไปจากการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ปการศึกษา 2563 พบวา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

มีรอยละนักเรียนท่ีไดคะแนน รอยละ 50 ข้ึนไปมากท่ีสุด  รองลงมา คือ กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร สวนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมภาษาอังกฤษ 

และกลุมคณิตศาสตรไมมีรอยละนักเรียนท่ีไดคะแนน รอยละ 50 ข้ึนไป นําเสนอดวยแผนภูมิ 

ดังน้ี 

 

แผนภูมิท่ี 10 แสดงรอยละนักเรียนท่ีไดคะแนน รอยละ 50 ขึ้นไปจากการทดสอบทาง 

                 การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชัน้มัธยมศึกษาศึกษาปท่ี 6  

                   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ปการศึกษา 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา  :    รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563   

            กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา   

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                           

            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 



สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  
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2.  ผลการติดตาม ประเมนิผล การบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาม      

     แผนปฏิบัติการของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีผลการติดตาม ประเมินผล

การบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวม ดังน้ี 

กลยุทธ/ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

กลยุทธที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสงัคมและของประเทศชาต ิ  

ตัวช้ีวัดที่ 1 รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริม สนับสนุน ในการสรางภูมิคุมกันพรอมรับมือ                 

กับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหมในทุกรูปแบบ 
รอยละ 85 ไมบรรล ุ

กลยุทธที่ 3 การพัฒนาและสรางเสริมศกัยภาพของทรัพยากรมนษุย   

ตัวช้ีวัดที ่5 รอยละของผูเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา รอยละ 80 บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที ่6 รอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  

รอยละ 50 ข้ึนไป (เก็บเฉพาะระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6) 
เพิ่มข้ึน - 

ตัวช้ีวัดที่ 8 รอยละของนักเรียนท่ีผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป รอยละ 70 บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที ่10 รอยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดรับการพัฒนา             

และยกระดับความรูภาษาอังกฤษ โดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 
รอยละ 100 ไมบรรล ุ

ตัวช้ีวัดที ่11 รอยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ตน ท่ีไดรับการเตรียมความพรอม ดานการอาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
รอยละ 100 บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที ่14 รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูสมรรถนะหรือทักษะอาชีพในดานตาง ๆ 

เพื่อการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมอยางสอดคลองตามสภาพความตองการ              

และบริบทของแตละพื้นท่ีตลอดจนความทาทายท่ีเปนพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 

  

 ตัวช้ีวัดที ่14.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 6                    รอยละ 80 บรรลุ 

 ตัวช้ีวัดที ่14.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3                        รอยละ 80 บรรลุ 

 ตัวช้ีวัดที ่14.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6 รอยละ 80 - 

กลยุทธที่ 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบรกิารการศกึษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา   

ตัวช้ีวัดที ่15 อัตราการเขาเรียนของผูเรียนแตละระดับการศึกษาตอประชากรกลุมอายุ   

 ตัวช้ีวัดที ่15.1 ประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับเขาเรียน                      

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
รอยละ 100 ไมบรรล ุ

 ตัวช้ีวัดที ่15.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรในปการศึกษา 2563 ไดศึกษาตอ

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
รอยละ 100 บรรล ุ

 ตัวช้ีวัดที ่15.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ท่ีจบหลักสูตรในปการศึกษา 2563 ไดศึกษาตอ

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หรือเทียบเทา 
รอยละ 100 - 

 ตัวช้ีวัดที่ 15.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ท่ีจบหลักสูตรในปการศึกษา 2563 ไดศึกษาตอ

ในระดับท่ีสูงข้ึน 
รอยละ 78 - 

กลยุทธที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม   

ตัวช้ีวัดที่ 19 รอยละของนักเรียนมีความรูความเขาใจและตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ      

และสิ่งแวดลอม 
รอยละ 80 บรรล ุ
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 3.  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     

     ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (พ.ศ. 2560)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี/ประเด็นการ

พิจารณา 

    ระดับ     

     คุณภาพ 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ (ใชผลการประเมินการเปนระบบราชการ 4.0 ของ กพร. สพฐ.) 

มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ (ใชผลการประเมินการเปนระบบราชการ 4.0 ของ กพร. สพฐ.) 

มาตรฐานท่ี 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 1 สํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามีผลงานที่แสดงความสําเร็จ

และเปนแบบอยางได 
ปรับปรุง 

กระบวนการสง เสริมสนับสนุนการพัฒนางานขาดความชัดเจน                      

ไมสะทอนสภาพปญหาขององคกร ไมครอบคลุมกลุมงานและสวนมาก

เปนงานประจํา ดังนั้น  ควรสงเสริมสนับสนุนใหทุกกลุม/หนวย                  

เห็นความสําคัญในการพัฒนางานอยางสมํ่าเสมอ หารูปแบบหรือวิธีการ

ทํางานในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาที่สอดคลองและเหมาะสม 

ตัวบงช้ีท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน

คุณภาพการศึกษา ดีเย่ียม 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแนวทางการสงเสริม สนับสนุน กํากับ 

ติดตามไดครอบคลุมสถานศึกษาทุกขนาด และสะทอนสภาพปญหา 

พรอมทั้งมีโครงการ กิจกรรม กระบวนการดําเนินงานที่พัฒนางาน

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด มีการสรางความ

ตระหนักใหกับผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เก่ียวของ ทั้งนี้ 

ควรบริหารจัดการโดยใชพ้ืนที่เปนฐาน และขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม

อยางตอเนื่อง 

ตัวบงช้ีท่ี 3 ผูเรียนระดับปฐมวัยและ

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพ

ตามหลักสูตร ประกอบดวย  

1) ผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก

ปฐมวัย  

2) การทดสอบความสามารถพื้นฐานของ

ผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)  

3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ             

ข้ันพื้นฐาน (O-NET)  

4) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค  

5) ผลการประเมินความสามารถในการอาน 

การคิดวิเคราะห และการเขียน 

ดีมาก 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

ผูเรียนอยางเปนระบบ ชัดเจน ครอบคลุมทุกชวงวัย สอดคลองกับสภาพ

ปญหา โดยจัดให มีโครงการ กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพผู เรียน

ครอบคลุมทุกดาน เพ่ือใหผูเรียน มีความสามารถในการอาน การเขียน

และการคิดวิเคราะหไดตามเปาหมาย สงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียน 

การสอนดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายสอดคลองกับการเรียนรู ของ

ผูเรียนจนผลสัมฤทธิ์มีพัฒนาการที่ดีข้ึนอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ควร

สงเสริม สนับสนุน การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาชวยในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาใหครอบคลุมในทุกมิติของการเรียนรู 

ตัวบงช้ีท่ี 4 ประชากรวัยเรียนไดรับ

สิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน               

เทาเทียมกัน ศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

หรือมีความรูทักษะพ้ืนฐานในการ 

ดีมาก 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน เพ่ือสรางโอกาส                      

ทางการศึกษาใหกับผูเรียนทุกชวงวัยไดทั่วถึง ชัดเจน และ ตอเนื่อง 

สอดคลองกับสภาพบริบทของพ้ืนที่ ทั้งกลุมผูเรียนปกติและกลุมผูเรียน 

ที่มีความตองการพิเศษ สงผลใหผูเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการ

ศึกษาอยางเทาเทียม มีการศึกษาตอที่สูงข้ึน และมีความรูทักษะพ้ืนฐาน 
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี/ประเด็นการ

พิจารณา 

ระดับ

คุณภาพ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ประกอบอาชีพ ประกอบดวย  

1) จํานวนประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุถึง

เกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียน

ช้ัน ป.1  

2) อัตราการออกกลางคันลดลง  

3) อัตราการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน

ของผูเรียนท่ีจบช้ัน ป.6 /ม.3 /ม.6  

4) ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมี

ความตองการพิเศษไดรับการดูแล

ชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับการศึกษา

เต็มตามศักยภาพ ไดแก เด็กพิการเรียน

รวม เด็กดอยโอกาส และเด็กท่ีมี

ความสามารถพิเศษ  

5) ผูเรียนช้ัน ม.3 มีความรูและทักษะ

พื้นฐานในการประกอบอาชีพ และ

ศึกษาตอในสายอาชีพ 

 ในการนําไปใชประกอบอาชีพ ในขณะเดียวกัน ควรมีการจัดทําขอมูล

สารสนเทศที่เปนระบบ เที่ยงตรง ตรวจสอบงาย ครอบคุลมกลุมเปาหมาย 

และสามารถนํามาใชประกอบการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงช้ีท่ี 5 ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน

ราชการ ลูกจางในสานักงาน                 

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา               

มีผลงานเชิงประจักษ ตามเกณฑ 

ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

ปรับปรุง 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากร 

ของเขตพ้ืนที่การศึกษาในทุกระดับ เสนอผลงานเขารับการประเมิน 

ครอบคลุมกลุมเปาหมาย มีแนวทางการสรางแรงจูงใจ รวมทั้งควรมีการ

พัฒนาบุคลากรในสังกัดให มีความรู  ความเขาใจและรู เทาทันการ

เปลี่ยนแปลง สอดคลองกับความตองการ และความจําเปนของพ้ืนที่ 

เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ 

ตัวบงช้ีท่ี 6 ผูรับบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสีย มีความพึงพอใจในการ

บริหาร และการจัดการศึกษา 

รวมทั้งการให บริการ 
ดีเย่ียม 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความตระหนักและเห็นความสําคัญ                  

ในการพัฒนางาน โดยประชาสัมพันธใหกับผูที่มารับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน                       

เพ่ือนําขอเสนอแนะ และความคิดเห็นไปใชในการปรับปรุง พัฒนางาน                

ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน อยางไรก็ตาม ควรใชกระบวนการวิจัยชวยในการ

แสวงหาจุดเดน จุดออน จุดที่ควรพัฒนา ที่สะทอนการปฏิบัติงานไดจริง 

สรุปภาพรวมมาตรฐานท่ี 3 ดีมาก 
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 4. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดดําเนินการขับเคล่ือน            

การบริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดจัดทําโครงการ แผนงาน 

โดยยึดกลยุทธจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลัก 

  นโยบายท่ี 1  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 
 

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปงบประมาณ 2564 

ผลการดําเนินงาน 
1. บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6                  

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตรงตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

2. บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6                     

มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเชิงบวก มีทัศนคติที่ดี มีความตระหนักในการดําเนินงานและพัฒนางาน                  

ในหนาที่ดวยคุณธรรมและความโปรงใส 

3. บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6                      

ไดรับการปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริต

คอรัปชั่นและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริยเปนประมุข 

4.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีระบบการบริหารจัดการศึกษา

ที่มีความมั่นคง สามารถเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

5.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีระบบบริหารจัดการและ

สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 

6.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีระบบการวางแผนการนําไปสู

การปฏิบัติ สามารถกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ              

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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26 รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาและ

ขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 
1.  สถานศึกษารายงานผลการดําเนินกิจกรรมพรอมแนวทางการแกไขปญหา 

2. ผูรับผิดชอบนิเทศ กํากับ ติดตามสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน ภายใตสถานการณ                

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

3. สรุป/รายงานการใชงบประมาณและผลการดําเนินโครงการ ผานระบบฐานขอมูล                        

บนเว็บไซตโครงการโรงเรียนสุจริต 
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โครงการขับเคลื่อนหลักปรัญชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 

ผลการดําเนินงาน 
1. ครู นักเรียน ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ไดรับความรู  ความเขาใจ              

และขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

  2. ครูผูสอนไดรับการพัฒนาส่ือนวัตกรรมที่หลากหลายนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู

ขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

 3. สถานศึกษาท่ีเปนศูนยการเรียนรู มีการพัฒนากระบวนการดําเนินงานและรักษาระดับคุณภาพ                   

ใหมีศักยภาพ สามารถเผยแพรแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองใหกับสถานศึกษาทั่วไปตลอดถึงชุมชน 
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28 รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ดวยการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

ผลการดําเนินงาน 
1. การประชาสัมพันธใหโรงเรียนในสังกัดสมัครเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธเพิ่มเติม             

จากปท่ีผาน  มีโรงเรียนสมัครเขารวมกิจกรรม จํานวน 2 โรงเรียน จากเดิมมี 51  โรง รวมเปน 53 โรง       

และประชาสัมพันธใหโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสมัครเพื่อรับการประเมินเปนโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนําและโรงเรียน

วิถีพุทธพระราชทาน ซึ่งโรงเรียนสมัครเขารับประเมินเปนโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนําจํานวน  3  โรงเรียน ไดแก 

โรงเรียนบานแมสอย  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บานหนองอาบชาง)  และโรงเรียนบานปากทางทาลี่                     

ทางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดจัดสรรงบประมาณ ใหแกโรงเรียน                    

ท้ัง 3 โรงเรียน  ๆละ 3,000  บาท  ซึ่งผานการประเมินรอบเอกสาร จํานวน 1  โรงเรียน คือ โรงเรียนบานปากทางทาลี ่

และไดรับการประเมินเชิงประจักษเม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2564 ขณะน้ีกําลังรอผลการประเมิน   

2. การประชาสัมพันธใหโรงเรียนประเมินตนเองตามอัตลักษณ 29 ประการ ผานเว็บไซตโรงเรียนวิถีพุทธ 

จํานวน 2 รอบ คือ รอบ  9  เดือน และรอบ 12  เดือน  ผลการประเมินอัตลักษณ 29 ประการ ในรอบ 9 เดือน                             

ปการศึกษา 2564 พบวา  มีผลการประเมินตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป จํานวน 48  โรงเรียน คิดเปนรอยละ  88.89  

สรุปภาพรวมเขตพื้นท่ีการศึกษาไดคะแนนรวม ระดับ 4  สวนการประเมินรอบ 12 เดือน น้ัน ทาง สพฐ. ไดงดการประเมิน 

เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

3. การจัดอบรมผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เม่ือวันท่ี 27  สิงหาคม 2564                   

มีผูเขารวมการอบรมจํานวน 240  คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางแรงบันดาลใจในการนําแนวทางการศึกษา

แนวพุทธสูสถานศึกษา เพื่อใหทราบแนวทางการพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนวิถีพุทธ สูการเปนโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํา

และแนวทางการเขียนรายงานเพื่อประเมินเปนโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนําตอไป 

4 .  การนิ เทศ ติดตามการดํา เ นินงานโครงการโรงเรียนวิ ถีพุทธของโรงเรียนในสั ง กัด                         

ตลอดระยะเวลา 1 ปงบประมาณท่ีผานมาทางสํานักงานงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  

ไดดําเนินนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัด โดยบูรณาการ                    

กับโครงการอ่ืนๆ ท่ีทางกลุมนิเทศฯ ตองติดตาม ในหลายๆ โครงการ โดยมอบหมายใหศึกษานิเทศกประจํากลุม

เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนผูนิเทศก ติดตาม  แตหากโรงเรียนใดท่ีมีโครงการท่ีตองการตอยอดหรือ

ยกระดับการดําเนินการ หรือตองการความชวยเหลือพิเศษ ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบจะดําเนินการนิเทศดวยตนเอง   
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โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดําเนินงาน 
ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดดําเนินงานทั้งหมด  5 กิจกรรม ไดแก  

กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนดีตองมีที่ยืน  มีกิจกรรมยอย  3  กิจกรรม   

กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว มีโรงเรียนขอรับการประเมิน

เพื่อยกระดับ จํานวน 8  โรงเรียน  มีการประชุมปฏิบัติการ 3 คร้ัง     

กิจกรรมที่ 1.2 การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว มีโรงเรียนขอรับการประเมิน

เพื่อยกระดับ  จํานวน  7  โรงเรียน   

กิจกรรมที่ 1.3 การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว มีโรงเรียนรายผลการประเมิน

ตนเองไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  จํานวน  9  โรงเรียน 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมคืนคุณธรรมสูหองเรียน มีการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาและ

คณะครูโรงเรียนในสังกัด  จํานวน 450  คน  เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา                             

การดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขาใจกระบวนการพัฒนาคุณธรรมใหกับนักเรียน  ครู และผูบริหาร    

เขาใจวิธีการดําเนินโครงงานคุณธรรม สพฐ. โดยเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถและประสบการณตรง                     

เปนผูถายทอดองคความรู  เทคนิควิธีการ โดยจัดการประชุม จํานวน 1 วัน 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมนวัตกรรมสรางสรรคคนดี  โรงเรียนสงรายงานผลการใชนวัตกรรมสรางสรรคคนดี  ตช. 

จํานวน  5  โรงเรียน   

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมคุรุชน  คนคุณธรรรม  มีบุคลากรในสังกัดสงรายงานตนเอง ประเภทผูบริหาร  

จํานวน  6 คน  ประเภทครูผูสอน  จํานวน  10  คน  และประเภท ศึกษานิเทศก  จํานวน 1  คน 

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม และรายงานผล ตลอดระยะเวลา 1 ปงบประมาณที่ผานมา                 

ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.                   

ของโรงเรียนในสังกัด โดยบูรณาการกับโครงการอื่นๆ ที่ทางกลุมนิเทศฯ ตองติดตาม ในหลายๆ โครงการ 

โดยมอบหมายใหศึกษานิเทศกประจํากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนผูนิ เทศก ติดตาม                  

แตหากโรงเรียนใดที่มีโครงการที่ตองการตอยอดหรือยกระดับการดําเนินการ หรือตองการความชวยเหลือพิเศษ 

ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบจะดําเนินการนิเทศดวยตนเอง   
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  นโยบายท่ี 2  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 

โครงการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6   

ผลการดําเนินงาน 
    1. ครูผูสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  จัดกิจกรรมการเรียนรูภายใตสถานการณแพรระบาดของโรคติดตอ                

เชื้อไวรัสโคโรนา 19 ในรูปแบบ On-site  On-Line  On-Air  On-demand  และ On-hand เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน อยางเต็มตามศักยภาพตามบริบทของแตละโรงเรียน 

    2. ผลการประเมินความสามารถดานการอานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ดานการอานออกเสียง                     

มีคะแนนเฉล่ียรอยละ เทากับ 68.18 ดานการอานรูเร่ือง มีคะแนนเฉล่ียรอยละ  เทากับ 66.06  และ                 

รวมความสามารถทั้งสองดาน มีคะแนนเฉล่ียรอยละ เทากับ 67.12  โดยมีรอยละของนักเรียน              

ที่มีความสามารถดานการอานออกเสียงอยูในระดับคุณภาพดีมาก รอยละ 52.41  ระดับดี รอยละ 24.57 

ระดับพอใช รอยละ 12.82 และระดับปรับปรุง รอยละ 10.18 และมีรอยละของนักเรียนที่มีความสามารถ

ดานการอานรูเร่ือง อยูในระดับคุณภาพดีมาก รอยละ 35.82 ระดับดี รอยละ 48.02 ระดับพอใช                     

รอยละ 13.76 และระดับปรับปรุง รอยละ 2.38 

    3. ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ดานคณิตศาสตร                   

มีคะแนนเฉล่ียรอยละ เทากับ 40.16  ดานภาษาไทย มีคะแนนเฉล่ียรอยละ  เทากับ 45.34  และรวมความสามารถ     

ทั้งสองดาน มีคะแนนเฉล่ียรอยละ เทากับ 42.75 โดยมีรอยละของนักเรียนที่มีความสามารถ                       

ดานคณิตศาสตรอยูในระดับคุณภาพดีมาก รอยละ 12.81 ระดับดี รอยละ 18.72 ระดับพอใช รอยละ 41.56                   

และระดับปรับปรุง รอยละ 26.89 และมีรอยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถดานภาษาไทยอยูในระดับคุณภาพดีมาก 

รอยละ 13.61  ระดับดี รอยละ 28.41 ระดับพอใช รอยละ 35.45 และระดับปรับปรุง รอยละ 22.50 

4.  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  กลุมสาระการเรียนรูหลักระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6            

ปการศึกษา 2563 สูงกวาปการศึกษา 2562 ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

และภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนเฉล่ียรอยละเพิ่มขึ้น 10.17,5.13 และ9.04 ตามลําดับ ซ่ึงเปนไปตามเปาหมาย                 

ที่กําหนด มีนักเรียนท่ีไดคะแนนสูงสุด 100 คะแนน ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ คือ เด็กหญิงทักษอร   พิมพสมาน                

และเด็กหญิงกันฐฤทัย  ประทุมเทา นักเรียนโรงเรียนศรีจอมทอง 

    5. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  กลุมสาระการเรียนรูหลักระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3                            

ปการศึกษา  2563 ไมเปนไปตามเปาหมาย โดยไมมีกลุมสาระการเรียนรูใดที่มีผลการผลการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปการศึกษาที่ผานมา 
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    6. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีแนวทางในการดําเนินการ

บริหารจัดการศึกษา และแนวทางการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                   

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  3 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  

โดยใชการนิเทศออนไลน 
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โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ผลการดําเนินงาน 
 

 สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ตารางแสดงรายละเอียดผลการประเมนิโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล เมื่อจําแนกเปนรายดาน 

ท่ี 

 

โรงเรียน 
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1 โรงเรียนบานแจมหลวง ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

2 โรงเรียนบานจันทร ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี 

3 โรงเรียนบานแมแดดนอย ดี ดี พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช 

4 โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

5 โรงเรียนชุมชนตําบลทาผา ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี 

6 โรงเรียนบานกองแขก ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี 

7 โรงเรียนบานแมนาจร ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดี 

8 โรงเรียนบานปางหินฝน พอใช ดี ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี 

9 โรงเรียนบานทุงแก พอใช ดี ดี ดี ดี พอใช ดี 

10 โรงเรียนบานปางอุง ปรับปรุง ดี พอใช พอใช ดี ดี พอใช 

11 โรงเรียนบานปากทางทาลี่ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

12 โรงเรียนบานน้ําตกแมกลาง ดี ดี พอใช ดี ดี ดี ดี 

13 โรงเรียนบานศรีจอมทอง ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บานหนองอาบชาง) พอใช ดี ดี ดี ดี พอใช ดี 

15 โรงเรียนบานใหมสารภี พอใช ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี 

16 โรงเรียนบานหวยทราย พอใช พอใช พอใช ดี พอใช พอใช พอใช 
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โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผูเ รียน             

ปการศึกษา  2563 

ผลการดําเนินงาน 
     1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในสังกัดจํานวน 1,705 คน ไดรับการประเมิน

ความสามารถดานการอาน โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทั้งดานการอานออกเสียงและการอานรูเร่ือง 

ดังนี้ ระดับดีมาก จํานวน  533  คน คิดเปนรอยละ 31.74  ระดับดี จํานวน 612 คน คิดเปนรอยละ 36.45                      

ระดับพอใช  จํานวน 410 คน คิดเปน รอยละ 24.41 ระดับปรับปรุง จํานวน 124 คน คิดเปน รอยละ 7.38  

2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในสังกัดจํานวน 1,678 คน ไดรับการประเมิน

ความสามารถดานคณิตศาสตรและภาษาไทย โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 2 ดาน ดังนี้ ระดับดีมาก 

จํานวน  173 คน คิดเปนรอยละ 11.48  ระดับดี จํานวน 333 คน คิดเปนรอยละ 22.11 ระดับพอใช  

จํานวน 660 คน คิดเปนรอยละ 43.82 และระดับปรับปรุง จํานวน 340 คน คิดเปนรอยละ 22.57 

3. สถานศึกษามีเคร่ืองมือที่มีคุณภาพไดมาตรฐานในการประเมินความสามารถดานการอาน

ของผูเรียน ท้ังในเร่ืองการอานออกเสียงและการอานรูเร่ือง และนําผลการประเมินการอานออกเขียนได 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (สอบ RT) รายบุคคลเพื่อนําผลการประเมินเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับครูผูสอน

และผูปกครองในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคลใหเกิดการเรียนรูตามศักยภาพของตน 

ใหเปนคนเกง คนดี มีคุณภาพ พรอมสําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีความสุขและรูเทาทัน

การเปล่ียนแปลงในยุคดิจิทัล  

4. สถานศึกษามีเคร่ืองมือที่มีคุณภาพไดมาตรฐานในการประเมินความสามารถดานภาษาไทย

และคณิตศาสตรและนําผลการประเมินวัดความสามารถดานภาษาไทยและคณิตศาสตร นักเรียน                    

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 (สอบ NT) รายบุคคลเพื่อนําผลการประเมินเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับครูผูสอน

และผูปกครองในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคลใหเกิดการเรียนรูตามศักยภาพของตน                                     

ใหเปนคนเกง คนดี มีคุณภาพ พรอมสําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีความสุขและรูเทาทัน                        

การเปล่ียนแปลงในยุคดิจิทัล  

5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีระบบทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติที่มีมาตรฐาน สามารถประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อนําผลการประเมินไปใชประโยชน                    

ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา มีแนวทางการคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตออยางมีมาตรฐาน                          

และลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา กอใหเกิดความเสมอภาคทางการจัดการศึกษา 
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โครงการส ง เส ริมการอ านตามรอยพระจ ริย วัตรสมเ ด็จพระกนิษฐาธิ ร าช                  

เจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปงบประมาณ 2564 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

สําหรับผูใหญบนพื้นที่สูง ตามพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ประจําปงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนกลุมเปาหมาย ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

โรงเรียน อําเภอ จํานวนครู จํานวนนักเรียน จํานวนผูใหญ 

โรงเรียนบานขุนยะ จอมทอง 7 14 16 

โรงเรียนบานขุนแตะ จอมทอง 8 10 10 

โรงเรียนบานขุนแปะ จอมทอง 4 19 14 

โรงเรียนบานปางอุง แมแจม 6 13 3 

โรงเรียนบานแมเอาะ แมแจม 3 3 6 

โรงเรียนบานนากลาง แมแจม 4 5 5 

โรงเรียนบานโมงหลวง แมแจม 3 10 10 

โรงเรียนบานขุนแมนาย แมแจม 4 14 10 

โรงเรียนบานปางหินฝน แมแจม 2 5 7 

โรงเรียนบานแมตะละเหนือ กัลยาณิวัฒนา 4 10 11 

โรงเรียนบานแมหงานหลวง แมแจม 4 13 12 

รวม 49 116 104 

 
จากตารางที่ 1 โรงเรียนกลุมเปาหมายมีจํานวน  11 โรง อยูในอําเภอจอมทอง จํานวน 1 โรง 

อยูในอําเภอแมแจม จํานวน 7 โรง และอยูในอําเภอกัลยาณิวัฒนา จํานวน 1 โรง จํานวนครูที่รับผิดชอบ

โครงการ จํานวน 49 คน มีจํานวนนักเรียนผูชวยครู จํานวน 116 และมีจํานวนผูใหญกลุมเปาหมาย 

จํานวน 104 คน 
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38 รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ตารางที่ 2 ผลการอบรมพัฒนาองคความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูด

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสําหรับผูใหญ (ดานครู) โดยกําหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้  4 = ดีมาก 3 = ดี 

2 = พอใช 1 = ปรับปรุง 

ท่ี โรงเรียน 
จํานวน

ครู 

การพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทย 

กอนอบรมพัฒนา หลังอบรมพัฒนา 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 โรงเรียนบานขุนยะ 7 - - 4 3 - - - 7 

2 โรงเรียนบานขุนแตะ 8 - 1 - 7 - - 1 7 

3 โรงเรียนบานขุนแปะ 4 - 2 - 4 - - - 4 

4 โรงเรียนบานปางอุง 6 - - 3 3 - - - 6 

5 โรงเรียนบานแมเอาะ 3 - - 3 - - - - 3 

6 โรงเรียนบานนากลาง 4 - - 1 3 - - - 4 

7 โรงเรียนบานโมงหลวง 3 - - 1 2 - - - 3 

8 โรงเรียนบานขุนแมนาย 4 - - 1 3 - - - 4 

9 โรงเรียนบานปางหินฝน 2 - - 2 - - - - 2 

10 โรงเรียนบานแมตะละเหนือ 4 - - 2 2 - - - 4 

11 โรงเรียนบานแมหงานหลวง 4 - - 2 2 - - - 4 

รวม 49 - 3 19 29 - - 1 48 

 

จากตารางที่ 2 จากการศึกษาชุดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทย

เพื่อการส่ือสารสําหรับผูใหญบนพื้นที่สูง พบวา กอนศึกษาชุดกิจกรรมครูผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 49 คน              

มีองคความรู ความเขาใจ และทักษะการฟงและพูดภาษาไทย และภาษากะเหร่ียง (ปกาเกอะญอ)        

ดังน้ี ระดับพอใช จํานวน 3 คน ระดับดี จํานวน 19 คน และระดับดีมาก จํานวน 29 คน หลังศึกษา          

ชุดกิจกรรมครูมีความรู ทักษะการฟงและพูดภาษาไทย และภาษากะเหร่ียง (ปกาเกอะญอ) ดังนี้ ระดับดี 

จํานวน 1 คน และระดับดีมาก จํานวน 48 คน   
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ตารางที่ 3 ผลการอบรมพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสําหรับผูใหญ (ดานผูเรียน) 

โดยกําหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช 1 = ปรับปรุง 

ท่ี โรงเรียน 
จํานวน

นักเรียน 

การพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทย 

กอนศึกษาชุดกิจกรรม หลังศึกษาชุดกิจกรรม 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 โรงเรียนบานขุนยะ 10 - 5 5 - - - 4 6 

2 โรงเรียนบานขุนแตะ 10 - 7 3 - - - 1 8 

3 โรงเรียนบานขุนแปะ 19 - - 13 6 - - - 19 

4 โรงเรียนบานปางอุง 13 - 10 3 - - - 5 8 

5 โรงเรียนบานแมเอาะ 3 - 3 - - - - - 3 

6 โรงเรียนบานนากลาง 5 - 3 2 - - - 2 3 

7 โรงเรียนบานโมงหลวง 10 - 5 5 - - - 3 7 

8 โรงเรียนบานขุนแมนาย 14 - 10 4 - - - 7 7 

9 โรงเรียนบานปางหินฝน 5 - 5 - - - - 2 3 

10 โรงเรียนบานแมตะละเหนือ 8 - 4 4 - - - 2 6 

11 โรงเรียนบานแมหงานหลวง 8 - 4 4 - - - 2 6 

รวม 115 - 66 39 - - - 40 65 

 

จากตารางที่ 3 จากการสังเกตพฤติกรรมและการใชภาษาไทยเพื่อการส่ือสารกับผูใหญ                   

บนพื้นที่สูง พบวา กอนศึกษาชุดกิจกรรมนักเรียนผูชวยครู มีทักษะการฟงและพูดภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

ในระดับพอใช จํานวน 66 คน และระดับดี จํานวน 39 คน และหลังศึกษาชุดกิจกรรมนักเรียนผูชวยครู              

มีทักษะการฟงและพูดภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ระดับดี จํานวน 40 คน และระดับดีมาก จํานวน 65 คน 

ในภาพรวมนักเรียนผูชวยครูมีการพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสําหรับกับผูใหญดีขึ้น  
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40 รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ตารางที่ 4 ผลการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสําหรับ

ผูใหญบนพื้นที่ สูง (ดานผูใหญ) โดยมีเกณฑการประเมิน 3 = ฟงไดเขาใจพูดภาษาไทยไดบาง                              

2 = ฟงไดเขาใจบางแตพูดภาษาไทยไมได 1 = ฟงและพูดภาษาไทยไมได 

ท่ี โรงเรียน จํานวนผูใหญ 

ทักษะการฟงและพูดภาษาไทย 

กอนใชชุดกิจกรรม หลังใชชุดกิจกรรม 

1 2 3 1 2 3 

1 โรงเรียนบานขุนยะ 16 6 7 3 - 7 9 

2 โรงเรียนบานขุนแตะ 10 - 4 6 - - 10 

3 โรงเรียนบานขุนแปะ 14 3 8 3 - 9 5 

4 โรงเรียนบานปางอุง 3 - - 3 - - 3 

5 โรงเรียนบานแมเอาะ 6 - 3 3 - 2 4 

6 โรงเรียนบานนากลาง 5 - 5 - - 2 3 

7 โรงเรียนบานโมงหลวง 10 - 3 7 - 1 9 

8 โรงเรียนบานขุนแมนาย 10 - 6 4 - 3 7 

9 โรงเรียนบานปางหินฝน 7 - 5 2 - 2 5 

10 โรงเรียนบานแมตะละเหนือ 11 - 6 5 - 4 7 

11 โรงเรียนบานแมหงานหลวง 12 7 - 5 3 4 5 

รวม 104 16 47 41 3 34 67 

 

จากตารางที่ 4 จากการสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

สําหรับผูใหญบนพื้นท่ีสูง พบวา ในภาพรวมดีขึ้น และเมื่อพิจารณากอนสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟง

และพูดภาษาไทยโดยใชชุดกิจกรรม ดังนี้ ระดับ 1 จํานวน 16 คน ระดับ 2 จํานวน 47 คน และระดับ 3 

จํานวน 41 คน สวนหลังสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทยโดยใชชุดกิจกรรม ดังนี้ ระดับ 1 

จํานวน 3 คน ระดับ 2 จํานวน 34 คน และระดับ 3 จํานวน 67 คน  
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ตารางที่ 5 ผลการใชชุดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสําหรับ

ผูใหญบนพื้นที่สูง โดยกําหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช 1 = ปรับปรุง 

ท่ี โรงเรียน 
จํานวน

ผูใหญ 

ทักษะการฟงและพูดภาษาไทย 

กอนใชชุดกิจกรรม หลังใชชุดกิจกรรม 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 บานขุนยะ 16 14 2 - - - 7 9 - 

2 บานขุนแตะ 10 2 4 4 - - 2 8 - 

3 บานขุนแปะ 14 13 8 3 - 11 2 1 - 

4 บานปางอุง 3 - - 3 - - - 3 - 

5 บานแมเอาะ 6 6 - - - 5 1 - - 

6 บานนากลาง 5 4 1 - - - 2 3 - 

7 บานโมงหลวง 10 10 - - - 5 5 - - 

8 บานขุนแมนาย 10 10 - - - 1 4 5 - 

9 บานปางหินฝน 8 8 - - - 1 2 5 - 

10 บานแมตะละเหนือ 11 11 - - - 3 6 2 - 

11 บานแมหงานหลวง 12 12 - - - 10 2 - - 

รวม 104 90 15 10 - 36 33 36 - 

 

จากตารางที่ 5 จากการสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

สําหรับผูใหญบนพื้นท่ีสูง พบวา ในภาพรวมดีขึ้น และเมื่อพิจารณากอนสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟง

และพูดภาษาไทยโดยใชชุดกิจกรรม ดังนี้ ระดับ 1 จํานวน 90 คน ระดับ 2 จํานวน 15 คน และระดับ 3 

จํานวน 10 คน สวนหลังสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทยโดยใชชุดกิจกรรม ดังนี้ ระดับ 1 

จํานวน 36 คน ระดับ 2 จํานวน 33 คน และระดับ 3 จํานวน 36 คน  
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42 รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ตารางที่ 6 ผลนิเทศติดตามการดําเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทย           

เพื่อการส่ือสารสําหรับผูใหญบนพื้นที่สูง ฯ ประจําปงบประมาณ 2564 โดยมีหัวประเด็นดังตอไปนี้ 

1. การเขียนรูปแบบโครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

สําหรับผูใหญบนพื้นที่สูง ฯ 

2. ประชุมชี้แจงสรางความเขาใจใหกับครู นักเรียนผูชวยครู ผูใหญกลุมเปาหมายและผูมีสวน

เกี่ยวของ และแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 

3. แนวปฏิบัติที่ดีและส่ือนวัตกรรมในการสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทย

เพื่อการส่ือสารสําหรับผูใหญบนพื้นที่สูง 

4. ครูผูรับผิดชอบโครงการและครูผูชวยมีความรูความเขาใจสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟง

และพูดภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสําหรับผูใหญบนพื้นที่สูงฯ 

5. นักเรียนผูชวยครูมีการพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทยดีขึ้น 

6. ผูใหญกลุมเปาหมายมีการพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทยดีขึ้น 

7. การลงพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนรูของครูและนักเรียนผูชวยครูโดยใชส่ือนวัตกรรมของโรงเรียน                   

เชน บัตรภาพบัตรคํา และชุดกิจกรรม ฯ 

8. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทย                            

เพื่อการส่ือสารสําหรับผูใหญบนพื้นที่สูง ฯ 

ท่ี โรงเรียน 
ผลนิเทศติดตามการดําเนินงานโครงการ  

รวม 

คา 

เฉล่ีย 

ระดับ

คุณภาพ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 บานขุนยะ 3 3 3 4 3 3 3 4 26 3.25 ดี 

2 บานขุนแตะ 4 3 4 4 3 3 3 3 27 3.38 ดีมาก 

3 บานขุนแปะ 4 4 3 4 3 3 3 4 28 3.50 ดีมาก 

4 บานปางอุง 3 3 3 3 3 4 3 3 25 3.13 ดี 

5 บานแมเอาะ 3 3 3 3 3 3 2 2 22 2.75 พอใช 

6 บานนากลาง 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3.00 ดี 

7 บานโมงหลวง 4 3 4 3 3 3 3 4 27 3.38 ดีมาก 

8 บานขุนแมนาย 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3.00 ดี 

9 บานปางหินฝน 4 3 4 3 3 4 3 4 28 3.50 ดีมาก 

10 บานแมตะละเหนือ 4 3 4 3 3 4 3 4 28 3.50 ดีมาก 

11 บานแมหงานหลวง 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3.00 ดี 

รวม 39 34 38 36 33 36 32 37 285 
3.24 ดี 

คาเฉล่ีย 3.55 3.09 3.45 3.27 3.00 3.27 2.91 3.36 3.24 
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จากตารางที่ 6 จากการนิเทศติดตามการดําเนินงานโครงการ พบวา โรงเรียนกลุมเปาหมายทั้งหมด 

จํานวน 11 โรง ในภาพรวมมี คุณภาพ ไดคาเฉล่ีย 3.24 ระดับคุณภาพดี เรียงลําดับจากมากไปหานอย                     

โรงเรียนบานขุนแปะ  โรงเรียนบานปางหินฝน และโรงเรียนบานแมตะละเหนือ ไดคาเฉล่ีย 3.50                       

ระดับคุณภาพดีมาก  โรงเรียนบานขุนแตะ และโรงเรียนบานโมงหลวง ไดคาเฉล่ีย 3.38 ระดับคุณภาพดีมาก             

โรงเรียนบานขุนยะ ไดคาเฉล่ีย 3.25 ระดับคุณภาพดี โรงเรียนบานปางอุง ไดคาเฉล่ีย 3.13 ระดับคุณภาพดี                          

โรงเรียนบานนากลาง โรงเรียนบานขุนแมนาย โรงเรียนบานแมหงานหลวง ไดคาเฉล่ีย 3.00 ระดับคุณภาพดี และ

โรงเรียนบานแมเอาะ ไดคาเฉล่ีย 2.75 ระดับคุณภาพพอใช 
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โครงการการเตรียมความพรอมการจัดกิจกรรม “บานนักวิทยาศาสตรนอย”                   

ในการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทาน ปการศึกษา 2564   

ผลการดําเนินงาน 
1. ในปการศึกษา 2563 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6                 

มีโรงเรียนท่ีสงกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม และโครงงานบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 

ประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน จํานวน 30 โรงเรียน และมีโรงเรียนท่ีผานการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน 

จํานวน 30 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 100 

 2. ครูปฐมวัยที่เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เร่ืองน้ํา และอากาศ ทดแทนใหโรงเรียน

ในโครงการสําหรับครูผูท่ีไมผานการอบรมขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ในรูปแบบออนไลนโดยใช Google  Meet  

วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2564 จํานวน 39 คน ประกอบ ครูที่ไมเคยผานการอบรมขั้น 1 – 2  จํานวน 21  คน                       

และครูปฐมวัยจากโรงเรียนที่ตองสงประเมินเพื่อรับตราพระราชทานในปการศึกษา 2564  จํานวน 18 โรงเรียน                

และวิทยากร จํานวน 4 คน โดยมีการกําหนดการอบรม 2 วัน คือ วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน  

ผานระบบ Google Meet    

3. ครูปฐมวัยที่เขารับการอบรมไดรับการสงเสริม และพัฒนา ใหมีความรูความเขาใจ                     

และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยไดถูกตอง 

4. โรงเรียนที่เขารวมโครงการ “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” มีความเขมแข็ง                 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 5. ครูปฐมวัยที่เขารับการอบรม มีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม                       

และรูปแบบของการจัดกับโครงงานบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทยระดับปฐมวัย 
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โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา       

ผลการดําเนินงาน 
 1. ผูนําเครือขายทองถิ่น (Local Networ : LN) และวิทยากรเครือขายทองถิ่น (Local Trainer 

: LT) ไดรับการพัฒนาโดยการเขารับการอบรมจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยโดยระบบออนไลน 

2. ครูวิทยาศาสตรของโรงเรียนที่เขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย       

ระดับประถมศึกษา และครูวิทยาศาสตรโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดไดรับการอบรมการจัดกิจกรรม               

การเรียนรูตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จํานวน 43 คน 

       3. โรงเรียนที่เขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 

จํานวน  6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม  โรงเรียนบานสบเต๊ียะ  โรงเรียนบานหวยทราย 

โรงเรียนบานทัพ  โรงเรียนบานจันทร และโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท ไดรับการจัดสรร

งบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 4,500 บาทตอโรง 

4. นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 

ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
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46 รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

โครงการสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต     

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดําเนินงาน 
จากการดําเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู การนิเทศ กํากับติดตามและ

ประเมินผลการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning 

ใหกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยศึกษานิเทศกผูทําหนาที่

แอดมินประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรงรัดการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน

และรายงานผลการดําเนินการดังกลาว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ขอมูลจํานวนผูเขาอบรมหลักสูตรเพศวิถีศึกษาออนไลนปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

จํานวนผู

ลงทะเบียน 
จํานวนครู 

จํานวนท่ี

เรียนครบ 8 

หนวย 

จํานวนผูท่ี

ยังเรียนไม

ครบ 

จํานวนท่ี

ไดรับอนุมัติ

ผาน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี 
ควร

ปรับปรุง 

331 313 178 153 168 87 80 1 

  

จากตารางที่ 1 พบวา จํานวนผูลงทะเบียน ทั้งหมด 331 คน มีครูจํานวน 313 คน จํานวนครู   

ที่เรียนครบ 8 หนวย จํานวน 178 คน จํานวนครูที่ยังเรียนไมครบ จํานวน 153 คน และจํานวนที่ไดรับ    

การอนุมัติผานหลักสูตร จํานวน 168 คน โดยมีแผนการจัดการเรียนรู ระดับดีมาก จํานวน 87 คน ระดับดี 

จํานวน 80 คน และระดับควรปรับปรุง จํานวน 1 คน 

 

ตารางที่ 2 ขอมูลจาํนวนโรงเรียนในสังกัดทีมีครูผูสอนเขาอบรมหลักสูตรเพศวถิีศึกษาออนไลน 

              http://cse-elearning.obec.go.th/ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

ปงบประมาณ จํานวนโรงเรียนท่ีมีครูเขาอบรม รอยละ 

2562 36 37.50 

2563 41 41.41 

2564 94 94.94 

 

จากตารางที่ 2 พบวา โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จํานวน 99 โรง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562           

มีจํานวน 36 โรง คิดเปนรอยละ 37.50 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจํานวน 41 โรง คิดเปนรอยละ 41.41   

และในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจํานวน 94 โรง คิดเปนรอยละ 94.94 
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ตารางที่ 3 ผลการการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานเพศวิถีศึกษาของโรงเรียนในสังกัด แบบออนไลน                

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จํานวน 96 โรง 

ปรากฏวาโรงเรียนตอบแบบนิเทศติดตาม จํานวน 81 โรง และยังไมตอบ แบบนิเทศจํานวน 15 โรง                

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รายการ รวม คาเฉล่ีย 
ระดับ

คุณภาพ 

1. มีโครงการ /กิจกรรม เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานเพศวิถีศึกษาตามมาตรา 6, 7 

ในพระราชบัญญัติปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 และ

กฎกระทรวง นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

238 2.93 ดี 

2. สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรู มีทัศนคติที่ดี และมีทักษะการสอนที่เหมาะสม 

รวมทั้งเขาใจจิตวิทยาการเรียนรูของนักเรียนแตละระดับชั้น 
259 3.19 ดี 

3. จัดใหมีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตใหเหมาะสมกับชวงวัย             

ของนักเรียน โดยมีเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู ในเรื่องเพศที่ครอบคลุม                   

ถึงพัฒนาการในแตละชวงวัย 

260 3.20 ดี 

4. โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและจัดใหมีชองทางหรือวิธีการที่หลากหลาย 

ในการดูแล ชวยเหลือ และคุมครองนักเรียน 
265 3.27 ดีมาก 

5. โรงเรียนมีการนิเทศภายใน เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษา                   

อยางเปนระบบ 
238 2.91 ดี 

   

จากตารางที่ 3 พบวา ผลการดําเนินงานเพศวิถีศึกษาของโรงเรียนในสังกัดในภาพรวมอยูใน

ระดับคุณภาพดี  โดยเรียนลําดับจากมากไปหานอยได ดังนี้ รายการขอที่ 4 โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนและจัดใหมีชองทางหรือวิธีการท่ีหลากหลาย ในการดูแล ชวยเหลือ และคุมครองนักเรียน                   

ระดับคุณภาพดีมาก รายการขอที่ 1 2 3 และ 5 ไดระดับคุณภาพดี 

 

ตารางที่ 4 ผลการการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาของโรงเรียนในสังกัดแบบออนไลน       

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รายการ รวม คาเฉล่ีย 
ระดับ

คุณภาพ 

1. การเตรียมการกอนจัดการเรียนรู 

   1.1 มีหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 249 3.23 ดี 

   1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญกรอบเนื้อหา 

สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดระดับชั้น 
247 3.20 ดี 

   1.3 มีสื่อ อุปกรณ ที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาเพศวิถีศึกษา 226 2.93 ดี 

   1.4 มีกําหนดการสอน (ตารางสอน) 240 3.11 ดี 

รวม 962 3.12 ด ี
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48 รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

จากตารางท่ี 4 พบวา การเตรียมการกอนจัดการเรียนรูในภาพรวมไดคะแนน 962 คะแนน 

คาเฉล่ีย 3.12 อยูในระดับคุณภาพดี  โดยเรียนลําดับจากมากไปหานอยได ดังนี้ ขอที่ 1.1 มีหลักสูตร                 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา รวม 249 คะแนน คาเฉล่ีย 3.23 ระดับคุณภาพดี ขอที่ 1.2                      

มีแผนการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญกรอบเนื้อหาสอดคลองกับมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดระดับชั้น รวม 247 คะแนน คาเฉล่ีย 3.20 ระดับคุณภาพดี ขอที่ 1.4 มีกําหนดการสอน (ตารางสอน)                  

รวม 240 คะแนน คาเฉล่ีย 3.11 ระดับคุณภาพดี และมีขอที่ 1.3 มีส่ือ อุปกรณ ที่หลากหลายเหมาะสม               

กับเนื้อหาเพศวิถีศึกษา รวม 226 คะแนน คาเฉล่ีย 2.93 ระดับคุณภาพดี  

 

ตารางที่ 5 ผลการการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาของโรงเรียนในสังกัดแบบออนไลน      

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รายการ รวม คาเฉล่ีย 
ระดับ

คุณภาพ 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

    2.1 มีเทคนิคการสอนทีน่าสนใจ ใชสื่อ เกม ภาพประกอบบทเพลง                     

เพ่ือใหนักเรียนมีความสุขและสนใจในเรียน 
227 2.94 ดี 

    2.2 สอบถามกระตุนความคิด เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรูและความเขาใจในเรื่อง 

ที่จะเรียนมากย่ิงข้ึน 
243 3.15 ดี 

    2.3 จัดการเรียนรูใชกรณีศึกษาจากประสบการณจริงวิถีชีวิตของผูเรียนใหผูเรียน

ไดศึกษาวิเคราะห และตัดสินใจเลือกพฤติกรรมที่เหมาะสมในแตละเรื่องมาใช       

ในชีวิตประจําวัน 

237 3.07 ดี 

    2.4 กระตุนใหผูเรียนนําประสบการณเดิม มาประยุกตใชในสถานการณใหม     

ไดลงมือปฏิบัติ สรางความความรู และสรุปองคความรู ผานกระบวนการคิดและ

ตัดสินใจ 

239 3.10 ดี 

     2.5 ใหคําชี้แนะ และชวยเหลือในการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรู                   

ที่หลากหลายเพ่ือทําชิ้นงานสงและนําเสนอหนาชั้นเรียนตามเวลาที่กําหนด 
242 3.14 ดี 

     2.6 ตรวจผลงานนักเรียน ชมเชย และใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอยางสรางสรรค

เพ่ือปรับปรุงพัฒนาตนเองใหดีข้ึน 
243 3.15 ดี 

รวม 1,431 3.09 ด ี

 

จากตารางที่ 5 พบวา การเตรียมการกอนจัดการเรียนรูในภาพรวมไดคะแนน 1,431 คะแนน 

คาเฉล่ีย 3.09 อยูในระดับคุณภาพดี  โดยเรียนลําดับจากมากไปหานอยได ดังนี้ ขอที่ 2.2 สอบถามกระตุนความคิด 

เพื่อใหนักเรียนเกิดความรูและความเขาใจในเร่ืองที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น และ ขอที่ 2.6 ตรวจผลงานนักเรียน ชมเชย     

และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมอยางสรางสรรคเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองใหดีขึ้น รวม 243 คะแนน คาเฉล่ีย 3.15 

ระดับคุณภาพดี ขอที่ 2.5 ใหคําชี้แนะ และชวยเหลือในการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรูที่

หลากหลายเพื่อทําชิ้นงานสงและนําเสนอหนาชั้นเรียนตามเวลาที่กําหนด รวม 242 คะแนน คาเฉล่ีย 3.14 
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ระดับคุณภาพดี ขอที่ 2.4 กระตุนใหผูเรียนนําประสบการณเดิม มาประยุกตใชในสถานการณใหม ไดลงมือปฏิบัติ 

สรางความความรู และสรุปองคความรู ผานกระบวนการคิดและตัดสินใจ รวม 239 คะแนน คาเฉล่ีย 3.10      

ระดับคุณภาพดี ขอที่ 2.3 จัดการเรียนรูใชกรณีศึกษาจากประสบการณจริงวิถีชีวิตของผูเรียนใหผูเรียน            

ไดศึกษาวิเคราะห และตัดสินใจเลือกพฤติกรรมที่เหมาะสมในแตละเร่ืองมาใชในชีวิตประจําวัน รวม 237 คะแนน 

คาเฉล่ีย 3.07 ระดับคุณภาพดี และขอที่ 2.1 มีเทคนิคการสอนที่นาสนใจ ใชส่ือ เกม ภาพประกอบบทเพลง               

เพื่อใหนักเรียนมีความสุขและสนใจในเรียน รวม 227 คะแนน คาเฉล่ีย 2.94 ระดับคุณภาพดี 

 

ตารางที่ 6 ผลการการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาของโรงเรียนในสังกัดแบบออนไลน    

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รายการ รวม คาเฉล่ีย 
ระดับ

คุณภาพ 

3. การวัดและประเมินผล 

   3.1 มีการวัดผลกอนเรียน การวัดผลระหวางเรียน และการวัดผลหลังเรียน 240 3.11 ด ี

   3.2 มีความสอดคลองและครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู 3ดาน (KPA) 249 3.23 ด ี

   3.3 มีการวัดผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย 237 3.07 ด ี

   3.4 มีการวิเคราะหผลการวัดและประเมินผลเพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษา เชน สรางสื่อ นวัตกรรม 
231 3.00 ดี 

รวม 957 3.10 ด ี

 

จากตารางที่ 6 พบวา การวัดและประเมินผลในภาพรวมไดคะแนน 957 คะแนน คาเฉล่ีย 3.10 

อยูในระดับคุณภาพดี  โดยเรียนลําดับจากมากไปหานอยได ดังนี้ ขอที่ 3.2 มีความสอดคลองและ

ครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู 3 ดาน (KPA) รวม 249 คะแนน คาเฉล่ีย 3.23 ระดับคุณภาพดี                  

ขอ 3.1 มีการวัดผลกอนเรียน การวัดผลระหวางเรียน และการวัดผลหลังเรียน รวม 240 คะแนน คาเฉล่ีย 3.11         

ระดับคุณภาพดี ขอที่ 3.3 มีการวัดผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย รวม 237 คะแนน คาเฉล่ีย 3.07          

ระดับคุณภาพดี และมีขอที่ 3.4 มีการวิเคราะหผลการวัดและประเมินผลเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษา เชน สรางส่ือ นวัตกรรม รวม 231 คะแนน คาเฉล่ีย 3.00 ระดับคุณภาพดี  
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ตารางที่ 7 ผลการการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาของโรงเรียนในสังกัดแบบออนไลน              

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติเดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รายการ รวม คาเฉล่ีย 
ระดับ

คุณภาพ 

4. ผลการจัดการเรียนรู 

    4.1 มีความรูความเขาใจเรื่องเพศวิถีศึกษาเหมาะสมตามวยั 243 3.15 ด ี

    4.2 มีทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพรางกาย จิตใจ อารมณสังคม สติปญญา 

และทักษะชีวิตเหมาะสมตามวัย 

247 3.20 ด ี

    4.3 มีเจตคติที่ดีในเรื่องเพศวิถีศึกษาและมีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค 252 3.27 ดีมาก 

รวม 742 3.21 ด ี

 

จากตารางที่ 7 พบวา ผลการจัดการเรียนรูในภาพรวมไดคะแนน 742 คะแนน คาเฉล่ีย 3.21              

อยูในระดับคุณภาพดี  โดยเรียนลําดับจากมากไปหานอยได ดังนี้ ขอท่ี 4.3 มีเจตคติที่ดีในเร่ืองเพศวิถีศึกษา                  

และมี คุณลักษณะอันพึงประสงค รวม 249 คะแนน คาเฉล่ีย 3.23 ระดับคุณภาพดี ขอที่ 4.2                    

มีทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา และทักษะชีวิตเหมาะสมตามวัย รวม 247 คะแนน 

คาเฉล่ีย 3.20 ระดับคุณภาพดี ขอที่ 4.1 มีความรูความเขาใจเร่ืองเพศวิถีศึกษาเหมาะสมตามวัย รวม 243 คะแนน 

คาเฉล่ีย 3.15 ระดับคุณภาพดี  
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โครงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนท่ีต้ังในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 

(โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนบนพ้ืนท่ีเกาะ) 

ผลการดําเนินงาน 
      โรงเรียนที่ไดรับจัดสรรงบประมาณดําเนินการตามโครงการที่เสนอ ซ่ึงแยกออกเปน 3 ประเภท 

ดังนี้ 

1. ทักษะวิชาการ   จํานวน 15 โครงการ 

2. ทักษะอาชีพ      จํานวน 57 โครงการ 

3. ทักษะชีวิต     จํานวน   1 โครงการ      
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52 รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

  นโยบายท่ี 3  ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 

 

โครงการฝกอบรมการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ผลการดําเนินงาน 
1. ผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาที่ผูปฏบิัติงานพัสดุในสถานศึกษา และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ผานการฝกอบรม และมีความรู               

ความเขาใจกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐที่เกี่ยวของ สามารถนํามาใชเปน

แนวทางในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 6  ไดถูกตอง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานพัสดุในสถานศึกษา ไดนําความรูที่ไดรับจาก

การฝกอบรม ไปถายทอดใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของไดถูกตอง งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานดานพัสดุและธุรการโรงเรียน ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ                     

ตามหลักสูตร ทั้ง 2 รุน และมีความรู มีความเขาใจการบันทึกขอมูลระบบ e-GP  โดยไดดําเนินการบันทึก

ขอมูลในระบบ e-GP ถูกตอง สงผลใหงานพัสดุของสถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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โครงการสงเสริมการทําวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดทํานโยบายการจัดการเรียนรูวิถีใหม    

ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดจัดประชุมทีมวิจัย(หลัก) จํานวน 5 คน                

ในวันท่ี 6 กันยายน  2564 ไดแนวทางและวิธีการดําเนินการวิจัยเชิงพื้นท่ีและไดรางเครื่องมือท่ีใชในการ               

เก็บขอมูล 3 ฉบับคือ ฉบับของผูบริหาร  ฉบับของครูวิชาการ และฉบับของครูกิจการนักเรียน พรอมท้ังได

กรอบและภาระงานวิจัยท่ีจะตองดําเนินการตามชวงเวลาตามท่ี สพฐ. กําหนด 

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมทีมวิจัย (ชี้แจงแนวทางในการดําเนินการวิจัย จัดทําเคาโครงงานวิจัย  และสรางเครื่องมือการวิจัย) 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดจัดประชุมทีมวิจัยของเขตพื้นท่ี 

จํานวน 20 คนในวันท่ี 8 กันยายน  2564 ไดช้ีแจงแนวทางและวิธีการดําเนินการวิจัยเชิงพื้นท่ีและไดอธิบาย

เก่ียวกับเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 3 ฉบับคือ ฉบับของผูบริหาร ฉบับของครูวิชาการ และฉบับของครู

กิจการนักเรียน พรอมท้ังกรอบและภาระงานวิจัยท่ีจะตองดําเนินการตามชวงเวลาตามท่ี  สพฐ. กําหนด 

กิจกรรมท่ี 3 ทีมวิจัยลงพ้ืนท่ี เพ่ือดําเนินการเก็บขอมูลการวิจัย 

 ทีมวิจัยแยกเก็บขอมูลตามเครือขายท่ีรับผิดชอบ ใชเวลาเก็บขอมูล 5 วัน จากฐานขอมูลจากผูให

ขอมูล 3 ชุดคือ 1. ผูบริหารสถานศึกษา 2. ครูฝายวิขาการ 3. ครูฝายกิจการนักเรียน และยังมีการสัมภาษณ     

เชิงลึกกับผูบริหารสถานศึกษา เพื่อนําขอมูลท่ีไดมา SWOT ตามจุดประสงคของงานวิจัย 

กิจกรรมท่ี 4 ประชุมสรุปผล  การลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลกับคณะทํางานวิจัย 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดจัดประชุมทีมวิจัยของเขตพื้นท่ี 

จํานวน 20 คนในวันท่ี 17 กันยายน  2564 เพื่อสรุปและวิเคราะหขอมูลท่ีทีมวิจัยไดออกไปเก็บขอมูลแตละ

เครือขายแลวสงมอบใหทีมหลักเพื่อท่ีจะสรุปผลในข้ันท่ี 2 ประชุมระดมความคิด (Brainstorming) นําผลการ

วิเคราะห SWOT มาประชุมระดมความคิดของคณะวิจัย  นักวิชาการ ผูบริหาร ครู ผูเก่ียวของ กําหนดแนวทาง

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะ ในการบริหารจัดการโรงเรียน  การจัดการเรียนรู และการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน และรายงานข้ัน 1 และข้ัน 2 ไปยัง  สพฐ. 

กิจกรรมท่ี 5 สรปุและวิเคราะหผลกับคณะทํางานวิจัย จัดทํางานวิจัยฉบับสมบูรณ  และเผยแพรผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
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54 รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

  นโยบายท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมี คุณภาพ                 

                    มีมาตรฐานและการลดความเหลี่ยมล้ําทางการศึกษา 
 

โครงการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน    

ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาระบบการดแูลชวยเหลือผูเรียน 

      กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  

ผลที่เกิดขึ้น การประเมินผลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เปนการประเมินตนเอง                        

ของสถานศึกษา โดยอิงหลักเกณฑตามคูมือการคัดเลือกสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                 

เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สพฐ. กําหนดให ป 2562 – 2564                       

เปนปแหงการรูจักรัก เขาใจ หวงใย ไมท้ิงใครไวขางหลัง) มีสถานศึกษาไดสงผลงานเขารับการคัดเลือก

สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป พ.ศ. 2564 จํานวน 3 แหง คือ โรงเรียนบานหวยยา 

โรงเรียนบานแจมหลวง และโรงเรียนสามัคคีสันมวง ไดตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 1 แหง 

คือ โรงเรียนบานหวยยา อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ไดรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ประเภท โรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับ เงิน 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสงเสรมิความประพฤตินักเรียน 

กิจกรรมที่ 2.1 เปดพ้ืนที่กิจกรรมสรางสรรคใหนักเรียน  

ผลที่เกิดขึ้น มีสถานศึกษาจัดสงโครงการเขารับการสนับสนุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 6 ไดจัดสรรงบประมาณใหไปดําเนินการภายใตบริบทการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาสงเสริม

ความประพฤตินักเรียน เปดพื้นที่กิจกรรมสรางสรรคใหนักเรียน ตามโครงการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน 

โดยสถานศึกษาสํารวจความถนัดและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับผูเรียน นําขอมูลของผูเรียนที่คัดกรองได 

รวมกันวางแผน ในการจัดกิจกรรม ท้ังเด็กปกติ เด็กกลุมเส่ียง และกลุมที่ตองใชการดูแลอยางใกลชิด                   

ต้ังกลุม ชมรม ชุมนุม ตามท่ีสํารวจไดแลว เชน จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน ดนตรี กีฬา จิตสังคมบําบัด        

ศูนยเพื่อนใจวัยรุน กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน (YC) กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ในการดําเนินงาน                

โดยใหผูเรียนชวยกันกําหนดและวางแผน การทํางานรวมกัน โดยมีครูที่ปรึกษากิจกรรม ชมรม ชุมนุม                

คอยใหการแนะนํา สงเสริม สนับสนุน และรายงานผลการจัดกิจกรรม จึงขอจัดสรรเงินในการสนับสนุนโรงเรียน                  

ในการจัดกิจกรรม  ตามหนังสือแจงจัดสรรโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2                   

จํานวน 5 แหง  ไดแก 1. โรงเรียนบานหวยยา  2. โรงเรียนบานแจมหลวง 3. โรงเรียนสามัคคีสันมวง                                

4. โรงเรียนบานแมแดดนอย 5. โรงเรียนบานจันทร รวมเปนเงิน 15,000 สถานศึกษารายงานผลการดําเนิน

กิจกรรมเปนที่เรียบรอย 
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กิจกรรมที่ 3 การคุมครองและพิทักษสทิธิเด็ก 

กิจกรรมที่ 3.1 การดาํเนินการคุมครองและชวยเหลือนักเรียนมีการเผชิญเหตุพิเศษ 

ผลที่เกิดขึ้น การดําเนินการใหการชวยเหลือนักเรียนมีการเผชิญเหตุพิเศษ ผานกองทุนชวยเหลือเด็กยากจน 

จากกลุมงานสวัสดิการและกองทุนการศึกษา   
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56 รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา    

ผลการดําเนินงาน 
1. โรงเรียนจัดทําโครงการรองรับภายใตงบประมาณแจงจัดสรรคร้ังแรก จํานวน 112,000  บาท              

ใหโรงเรียนขยายโอกาสจํานวน 28 โรงเรียน 

2. ดําเนินในสวนกิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด โดยใชหลักการเนนที่พื้นที่ปฏิบัติเปนหลัก

สําคัญในการทํางาน ลดคาใชจายไมจําเปน การเดินทาง คาวิทยากร เกิดการเรียนรูรวมกันของคน ในองคกร                       

ใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุด จึงไดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานไปใหสถานศึกษาดําเนินงาน

ภายใตหลักการการท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดแลวรายงานผลให สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ทราบและสังเคราะหผลเพื่อรายงานไปยัง สํานักงานคณะกรรมการ                          

การศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป   

3. โรงเรียนจัดทําโครงการรองรับภายใตงบประมาณแจงจัดสรรคร้ังที่ 2 จํานวน 28,000 บาท              

ใหโรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 28 โรงเรียน 

4. การดําเนินงานใชกิจกรรมตาง TO BE NUMBER ONE  

 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาและเรงรัดใหสถานศึกษาสมัครเขารวมชมรม 

TO BE NUMBER ONE  ใหครบทุกโรงเรียน และไดสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนบานหวยยา เขารวมการแขงขัน                        

TO BE NUMBER ONE เปนตัวแทนของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 เขารวมแขงขัน                 

ระดับจังหวัด โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ จํานวน 5,000 บาท 
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โครงการการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดําเนนิงานรับนักเรียนปการศึกษา 2564 

ผลการดําเนินงาน 
จากการดําเนินงานตามโครงการ ผลการรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตลอดจนการกํากับ ติดตามนักเรียนที่ผอนผัน เด็กตกหลน เด็กออกกลางคันไดเขาเรียน                   

ในระบบและนอกระบบ  จนจบการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐานตลอดจนการจัดทําทะเบียนเอกสารหลักฐาน            

ทางการศึกษา ไดถูกตองตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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58 รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

โครงการการจัดทําคูมือ แนวปฏิบัติในการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

การใชระบบรายงานตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปพ.3) ออนไลน 

ผลการดําเนินงาน 
1. เผยแพรคูมือ แนวปฏิบัติในการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) ใหสถานศึกษา

ในสังกัด  ผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา ไดมีความรู ความเขาใจการใชงาน           

ของระบบ สามารถตรวจสอบขอมูลการรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3)  ใหเปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ              

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  

 2. คูมือ แนวปฏิบัติในการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) สามารถนําไปใช

สนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา ในการดําเนินการจัดทํา ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงาน

ผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ใหถูกตอง ทั้งใน                               

เร่ือง การจัดรูปแบบฟอรมการรายงานรวมถึงการกรอกขอมูลของนักเรียนใหเปนไปตามระเบียบ คําส่ัง                    

และแนวปฏิบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

3. การประชุมออนไลน ดวยระบบ Webinar บรรยายในหัวขอ  

        - เอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด (ปพ.3) 

         - การสะทอนผลจากการตรวจสอบการออกเอกสารหลักฐาน (ปพ.3) 

          -  การใชงานระบบรายงานแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 

(ปพ.3) ออนไลน 

     รุนที่ 1 วันเสารที่ 17 กรกฎาคม 2564 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในอําเภอแมแจม 

      รุนที่ 2 วันอาทิตยที่ 18 กรกฎาคม 2564 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในอําเภอจอมทอง                      

และอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
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โครงการพัฒนาระบบวัดและประเมินผลการเรียนรูเพ่ือการยกระดับคุณภาพผูเรียน 

ผลการดําเนินงาน 
     1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบงานวิชาการและงานวัด ประเมินผลการศึกษา

ระดับสถานศึกษาทุกโรงในสังกัด จํานวน 167  คน มีความรู ความเขาใจเทคนิควิธีการวัดและประเมินผล

ในชั้นเรียนและการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาโดยใชโปรแกรม (School MIS) สามารถนําสู                       

การปฏิบัติงานได 

      2. ครูและบุคลากรระดับสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานวัด ประเมินผลการศึกษาระดับสถานศึกษา

ทุกโรงในสังกัด มีความเขมแข็งในการปฏิบัติงานงานวัดและประเมินผลการเรียนรูและการจัดทําเอกสาร

หลักฐานการศึกษาโดยใชโปรแกรม (School MIS)  สามารถถายทอดแกเพื่อนครูในโรงเรียนได 

       3.  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จํานวน 100 โรงเรียน 

สามารถดําเนินการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอยางเปนระบบ ถูกตองและสามารถรายงานผล                

ไดทันตามกําหนดเวลา 
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60 รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

  นโยบายท่ี 5  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

โครงการการสรางจิตสํานึกและความรูในการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

  1. โรงเรียนทุกโรงเรียน/ นักเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  

ไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

  2. โรงเรียนในกลุมเปาหมาย จํานวน 5 โรง เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย การพัฒนาความรู      

และความตระหนักในการจัดการขยะ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน โดยภาคีเครือขาย : กรณีศึกษา                       

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา  

  3. โรงเรียนทุกโรงเกิดความตระหนัก และมีจิตสํานึกตอการผลิต และบริโภคที่เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 

  4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  ไดผลงานวิจัยเร่ือง การพัฒนา

ความรูและความตระหนักในการจัดการขยะ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยภาคีเครือขาย : 

กรณีศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา ส ง สํานักพัฒนานวัตกรรม                        

การจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 เปนที่เรียบรอย 

เชิงคุณภาพ 

  1. นักเรียน/ ครู / บุคลากร ในโรงเรียน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

มีความรู  และเกิดความตระหนัก  มีจิตสํานึกในการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

  2. โรงเรียนในกลุมเปาหมาย จํานวน 5 โรง มีแผนการจัดการเรียนรูในการสงเสริมดานความรู 

การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผาน

การพัฒนาคุณภาพดวยกระบวนการวิจัย 
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รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 61 
 

 

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ผลการดําเนินงาน 
1. จัดทําเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 30 เลม 

2. จัดประชุมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังน้ี 

    - คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ หองประชุมอินทนนท  สพป.เชียงใหม เขต 6 

   - คร้ังที่ 2/2563 วันที่  16-17 ตุลาคม 2563 ณ  หองประชุมรานฮักรมไม อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม 

3. จัดประชุมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2565 ระหวางวันที่ 30 กันยายน 2564 –  

1 ตุลาคม 2564 ณ หองประชุมแมยะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6                   

อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม  
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62 รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

โครงการการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนในสังกัด                         

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ผลการดําเนินงาน 
1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 และสถานศึกษาในสังกัด                       

มีการบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนไปตามเปาหมายบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด 

สงผลใหการพัฒนาการศึกษามีคุณภาพ ใชทรัพยากรอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด 

2. ผูตรวจสอบภายในไดรับการพัฒนาศักยภาพเพื่อนําไปสูคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
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โครงการการติดตาม ประเมินผล และรายงานการปฏิบัติราชการตามนโยบาย  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
 1. ประชุมรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดของ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (e-MES) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหแกบุคลากรที่

เกี่ยวของ ใหมีความรูความใจเกี่ยวกับรายละเอียดของแบบติดตาม การรายงานขอมูล และการดําเนินงาน

อื่นที่เกี่ยวของในแตละประเด็นและตัวชี้วัด และสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงาน 

ตามนโยบายตาง ๆ ได นําไปสูการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

2. ประชุมเพื่อรับการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 6 ในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามแผนปฏิบัติการประจําป ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร และนโยบายประจําป  

3. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ/

กิจกรรมตาง ๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  

              4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีเอกสารการรายงานติดตามผล                 

การดําเนินงานตามนโยบายเพื่อใชเปนเคร่ืองในการจัดการการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 6 และเปนเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ 
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64 รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

โครงการการประชุมผูบริหารการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดําเนินงาน 
1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และบุคลากรเจาหนาที่รับทราบ         

และเขาใจนโยบาย และทิศทางการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 6  

2. การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีการบริหารจัดการ               

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นตามเปาหมาย  

3. ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการมีทัศนคติตอการปฏิบัติงานในทางที่ดีและเสริมสราง

ความสามัคคี 
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โครงการการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการจัดทํามาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดําเนินงาน 
1. บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีความรูความเขาใจการปฏิบัติราชการ                    

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการมากยิ่งขึ้น และนําความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางถูกตอง 

รวมทั้งสามารถดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 

2. บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ              

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามากยิ่งขึ้น 

3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถปฏิบัติราชการไดตามกรอบระยะเวลาที่สํานักงาน 

ก.พ.ร. กําหนด และมีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการกิจกรรมวันสําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดําเนินงาน 
1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสํานึกรักสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย  

2. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เห็นคุณคาและรักษา

ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของชาติบานเมือง 

3. หนวยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนในทองถิ่น มีความสัมพันธที่ดีกับสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    กิจกรรมวันคลายวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

    กิจกรรมวันปยมหาราช 

 

    กิจกรรมพิธีไหวสาพระเจาอินทวิทยานนท 

 

    กิจกรรมกิจกรรมวันพอ 
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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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คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

 
                                                                                                      

                                                                                                                                            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

นายชยันนท ์  นิลพฒัน ์

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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คณะผูจัดทํา 

    
ท่ีปรึกษา 

           นายชัยนนท  นิลพัฒน  ผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต 6 

นายนพพร   เดชชิต  รองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต 6 

นายเอกนรินทร โงนมณี  รองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต 6 

นายวัลลภ  โตวรานนท  รองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต 6 

 
คณะผูจัดทําขอมูล 

น.ส.เกษแกว  ปวนแดง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

น.ส.ฐานิสสรณ  ศรีสิงหชัย  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 

นางสมพร  รุจิเลิศ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

นางทองสุข  ปยะวงษ  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

น.ส.เรณู  อุตรชัย  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 

นางณัฐพร  ดอกแกว  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

น.ส.ดากานดา  วงศพิพัฒนทวีป นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ   

 นายณัฏฐวัฒน                    วงศใยมูล                     นิติกรชํานาญการ 

นางเตือนใจ  ณ รังษ ี  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

นางพรรณี  กันใหม  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

น.ส.นันทยา  วงศชัย  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

นางสาวจิรัชญา  พัดศรีเรือง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

นางวัฒนา  ประทรวงศักด์ิ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

นางหน่ึงฤทัย  ชัยดารา  ศึกษานิเทศกชํานาญการ 

น.ส.กัลยา  วงควรรณ  ศึกษานิเทศกชํานาญการ 

นายกฤชพล  ธีระเขมรักษ  ศึกษานิเทศกชํานาญการ 

น.ส.พิชญษินี  โฉมอัมฤทธ์ิ       นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

 

ผูรวบรวมและจัดทํารูปเลม 

น.ส.พิชญษินี  โฉมอัมฤทธ์ิ       นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

นางสมจิต  อินจันทร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

น.ส.สิริลักษณ  ศรีมณี  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

น.ส.กัญญพร  วณีสอน  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นางธัญญา  โภชะนะ  ลูกจางช่ัวคราว 

นายกิตติวัฒน  ใจยา  ลูกจางช่ัวคราว 
 

ออกแบบภาพปก 

นายเกรียงไกร    ปุกไชยโย  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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