๑

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันจันทรที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ หองประชุมอินทนนท สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
………………………………………….
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑. นายสมพงศ พรมจั น ทร ผู อํานวยการ สพป.เชี ย งใหม เขต 6 แนะนํ ารองผู อํานวยการสํานั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ นายจิรเมธ จันทบูรณ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖ และนางเกษแกว ปวนแดง หัวหนากลุมงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ไดแนะนําศึกษานิเทศก
(คณะอนุกรรมการ กตปน.) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖

๒. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดชี้แจงคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖
๑) นายสมพงศ พรมจันทร ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
๒) นายสามารถ อินตามูล
กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาของรัฐ
๓) นางสมพิศ มาพวง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาปฐมวัย
๔) นางสมควร กันทาขาว
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕) นางทองสุข ปยะวงศ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยและประเมินผล
๖) นายปราโมทย เลิศชีวกานต กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษา
๗) นางสาววณีรัตน แยมพราม กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๘) นางเกษแกว ปวนแดง
กรรมการและเลขานุการ
(เอกสารแนบ ๑ หนา ๔)
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๓. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
๑. นายจิรเมธ จันทบูรณ
รองผอ. สพป.เชียงใหม เขต ๖ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวธนพร มาใหม
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ กรรมการ
๓. นางพรรณี กันใหม
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ กรรมการ
๔. นางจรรยา มีสิมมา
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ กรรมการ
๕. นางเตือนใจ ณ รังษี
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ กรรมการ
๖. นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ กรรมการ
๗. นางสาวนันทยา วงศชัย
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ กรรมการ
๘. นางศิรภัสสร ศิริอางค
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ กรรมการ
๙. นางสาวกัลยา วงศวรรณ
ศึกษานิเทศกชํานาญการ
กรรมการ
๑๐. นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์ ศึกษานิเทศกชํานาญการ
กรรมการ
๑๑. นางสาวภาวิณี คําแผน
ศึกษานิเทศกชํานาญการ
กรรมการ
๑๒. นายกฤชพล ธีระเขมรักษ ศึกษานิเทศกชํานาญการ
กรรมการ
๑๓. นางสาวเกษแกว ปวนแดง ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามฯ
กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางกรรณิการ ศิริเจริญ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
(เอกสารแนบ ๒ หนา ๕)
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ รายผลการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
นางเกษแกว ปวดแดง หัวหนากลุมงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ไดรายงานผล
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย น ป การศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ผลการประเมิน การอาน เขีย น (RT)
ผลการทดสอบความสามารถขั้ น พื้ น ฐานของผูเรีย นระดั บ ชาติ (NT) (ภาษาไทย คณิ ต ศาสตร ) ผลการประเมิ น
ระดับชาติ (O-NET) ป การศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ และผลการประเมิน ระดับ ชาติ (O-NET/NT) วิเคราะหโดย
สํานักงานทดสอบทางการศึกษา โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ไดมอบรางวัลใหกับ
โรงเรียน ครู นักเรียน กับโรงเรียนที่มีผลการพั ฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกวาเขตพื้นที่และสูงกวา
ระดับประเทศ ทุกป (เอกสาแนบ ๖ หนา ๖ - ๑๑)
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๓.๒ รายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยหนวยงาน (สมศ.)
มี โรงเรี ย นที่ เข า รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสี่ เรีย บรอ ยแล ว จํ านวน 14 โรงเรี ย น ดั งนี้
โรงเรียนบ านทุ งแก โรงเรียนบานทุงแก สาขาแมแอบ โรงเรียนบานห วยปู โรงเรียนบ านหวยปู สาขาแม ตะละใต
โรงเรียนบานสบแมรวม โรงเรียนชุมชนบานชางเคิ่ง โรงเรียนบานสบวาก โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม โรงเรียน
บานหวยสมปอย โรงเรียนบานแปะ โรงเรียนบานแมปาน โรงเรียนหวยมวง โรงเรียนชุมชนตําบลทาผา โรงเรียน
ชุมชนตําบลทาผา โรงเรียนบานแมสอย และมีโรงเรียนที่จะเขารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2563 ประกาศรายชื่อเรียบรอยแลว จํานวน 4 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบานสบเตี๊ยะ โรงเรียน
บานแมแดดน อย โรงเรีย นบ านแม แดดน อย สาขาดงสามหมื่ น โรงเรีย นบานแมห อย มี โรงเรีย นที่ จะเข ารับ การ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสี่ ภายในป การศึ กษา 2563 จํ านวน 82 โรงเรีย น อยูในขั้ น ตอนการสงรายงาน
ประเมินตนเองของสถานศึกษาให สมศ.แตยังไมประกาศรายชื่อ
๓.๓ โรงเรียนในโครงการนํารองพื้นที่นวัตกรรม
รุนที่ ๑ มีจํานวน ๙ โรงเรียน และมี ๒ ลักษณะนวัตกรรรม ๑) กลุมนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการ
แกปญหาการคิดวิเคราะหอานและเขียน (ทวิภาษา) มี ๘ โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบานขุนแตะ โรงเรียนบานบนนา
โรงเรีย นบ านแม มุ โรงเรีย นบ านนากลาง โรงเรีย นบ านสบแม รวม โรงเรี ยนบ านแม เอาะ โรงเรี ยนบ านสองธาร
โรงเรียนบานหวยสะแพด ๒) กลุมนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการแกปญหาคุณภาพชีวิตและยกระดับสรางความ
เปนอยู (มอนเตสเซอรี่+จิตศึกษา) มี ๑ โรงเรียน โรงเรียนชุมชนบานชางเคิ่ง
รุนที่ ๒ มีจํานวน ๒ โรงเรียน โรงเรียนบานแมแดดนอย โรงเรียนบานนากลาง สาขาบานหวยผักกูด
๓.๔ โครงการพัฒนาดานวิชาการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
๑) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ปการศึกษา ๒๕๖๓ (โครงการตอเนื่อง)
๒) โครงการนิเทศบูรณาการประสานการมีสวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ (โครงการใหม) (เอกสารแนบ ๗ หนา ๑๓-๑๘)
๓) โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) (โครงการตอเนื่อง)
๓.๕ การเตรียมความพรอมสถานศึกษาในสถานการการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๑) ระยะที่ ๑ ประชุมเตรียมความพรอมผูบริหารสถานศึกษา
๒) ระยะที่ ๒ โรงเรียนทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๓) ระยะที่ ๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม เขต ๖ นิเทศติดตามผลการทดลองจัดการ
เรียนการสอนทางไกลในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(เอกสารแนบ ๗ หนา ๑๙-๒๒)
ขอเสนอแนะ
นายปราโมทย เลิศชีวกานต ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษาไดเสนอแนะการจัดการศึกษาในสถาน
การการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย ๘ ประเด็น
๑) ผูบ ริหารเปนปจจัยหลักในการพัฒนาระบบการศึกษา
๒) ครูมีความสําคัญที่สุดในการพัฒนาผูเรียนไมวาจะเปนสื่อๆ ใดก็สูครูไมได
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๓) ภาษาไทยเปนพื้นฐานในการเชื่อมโยงวิชาอื่น ๆ
๔) แบบทดสอบระดับชาติ RT,NT,O-NET มีความแปรผัน ศึกษาวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอหนวยงานตน
สังกัด สมศ. และ สพฐ ตอไป
๕) การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครูยังไมเขาใจใหลงพื้นที่อธิบายเปนกลุม
๖) ทําวิจยั นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง
๗) เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเปนเด็กกลุมชาติพันธ ครอบครัวมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เปนสวนใหญ
๘) สรางเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาขยายองคความรูและสราง
องคกรแหงการเรียนรู
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
๔.๑ การวางแผนนิเทศ กํ ากับ ติ ด ตาม การประเมิน ผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เป นการนิ เทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดตองไดมาหลายเรื่องโดยใชเครื่องมือนิเทศบูรณาการประสาน
การมีสวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต ๖
๔.๒ การไปนิเทศนิเทศ ติดตาม การประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดตองไดหลายงานหลายเรื่อง
๔.๓ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ใหโรงเรียน
นํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในกรณีที่ไมสามารถไปโรงเรียนได
โดยการทดลองจัดการเรียนการสอน ดังนี้
๑) ระยะที่ ๑ การเตรี ย มความพรอ มและประชาสั ม พั น ธให โ รงเรีย นรั บ ทราบโดยการประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการ ผูบริหารโรงเรียนทุกโรงในสังกัด เพื่อนําไปขยายองคความรูแกครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนตอไป
๒) ระยะที่ ๒ ทดลองการสอนโดยนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลายหลาย เชน
๑. การเรียนรูหลักผาน TV ทุกระบบ (on – air education)
๒. การเรียนรูผานระบบดิจิตอล (on line education)
๓. การเรียนแบบโตตอบ ใชแบบฝกหัด ใบความรู และใบงาน (interactive education)
๔. การเรียนที่โรงเรียนเปนกะ (onsite education)
๓) ระยะที่ ๑ การนิเทศ ติดตาม และใหกําลังใจผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผูปกครอง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
การเตรียมตัวกอนเปดภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓
๑. ระยะเตรียมการกอนเปดเรียน
- ตรวจสอบสถานที่ ซอมแซม ปรับปรุง ทําความสะอาด อาคาร และเตรียมอางลางมือใหมีเพียงพอ อยูใน
สภาพดี พรอมใชงาน รวมถึงสบูลางมือที่เพียงพอ
- จัดสถานที่เพื่อเวนระยะหางระหวางบุคคล และทําสัญลักษณเพื่อเวนระยะหางระหวางบุคคล
- เหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน
- สําหรับเด็กเล็กที่ยังตองนอนกลางวัน หรือโรงเรียนในพื้นที่หางไกล ที่มีโรงนอน ใหรักษาระยะหาง
ระหวางกันอยางนอย 1 เมตร โดยไมเอา ศีรษะชนกันและแยกอุปกรณเครื่องใชเปนของสวนตัว ไมใชรวมกัน กรณี
หากมีเด็กปวยใหหยุดอยูกับบาน
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๒. วันเปดภาคเรียน
- จัดทําประวัตินักเรียนและครอบครัวเกี่ยวกับสุขภาพ
- คัดกรองเด็กนักเรียนบริเวณทางเขาโรงเรียน
- หากพบวามีเด็กปวย หรือมีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หายใจเหนื่อย หอบ ใหผูปกครองพาไปพบแพทย
- จัดเตรียมอุปกรณลางมือ เชน เจลแอลกอฮอลไวบริเวณทางเขา สถานที่ลางมือดวยสบูและน้ําใหอยูใน
สภาพใชงานไดดี
- สงเสริมใหลางมือเปนประจําดวยน้ําและสบู
- ทําความสะอาดและฆาเชื้อพื้นผิวโรงเรียนทุกวัน อยางนอย วันละครั้ง
- กําจัดขยะอยางถูกวิธีทุกวัน
- ควรจัดพื้นที่ เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร
๓. ขอควรปฏิบัติสําหรับโรงเรียน ในสถานการณโควิด-19
- แจงผูปกครองที่บุตรหลานมีอาการ เจ็บปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หายใจ เหนื่อยหอบ หรือกลับ
จากพื้นที่เสี่ยงและอยูใน ชวงกักกัน ใหหยุดเรียน
- จัดใหมีการคัดกรองนักเรียนบริเวณทางเขา โรงเรียน
- ทําความสะอาดสิ่งของ เครื่องใช อาคาร สถานที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารทันที กรณีที่มี นักเรียน
ครู ผูดูแลนักเรียน ผูปกครอง เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ในระยะเวลา ไมเกิน 14 วัน และเขามาใน
โรงเรียน
- พิจารณาจัดกิจกรรมในโรงเรียนตามความ เหมาะสมและ ใหมีระยะหางยางนอย 1 เมตร
- จัดใหมีการดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
- จัดใหมีการดูแลรานอาหาร การจําหนายอาหาร โรงอาหาร และหองสวม
- ควบคุมดูแลครู เจาหนาที่ และผูปฏิบัติงานในโรงเรียน
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ภาคผนวก

เอกสารแนบทายวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ครั้งที่ ๑/๒๖๓
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เอกสารแนบ ๑

8
เอการแนบ ๒

9

เอกสารแนบ ๓
ผลการประเมินความสามารถดานการอานของนักเรียน (RT)
สูงกวาระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2560 - 2562
วิชา
การอานออกเสียง
การอานรูเรื่อง

ปการศึกษา 2560
จํานวนโรงเรียน รอยละ
39
39.79
23
23.46

ปการศึกษา 2561
ปการศึกษา 2562
จํานวนโรงเรียน รอยละ จํานวนโรงเรียน รอยละ
33
33.33
44
44.44
29
29.29
30
30.30

60

58.02

64.48

60.59

62

60.33

64

63.07

63.15

63.5

65.51

66

65.47

แผนภูมิแสดงผลการประเมินความสามารถดานการอานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2560-2562

ป 2560
ป 2561
ป 2562

58
56
54
การอานออกเสียง

การอานรูเรื่อง

รวม 2 สมรรถนะ
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เอกสารแนบ ๔
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ระหวางปการศึกษา 2560 - 2562
60

51.14
47.12
42.96

50
40

46.845.18
38.92

42.0942.08

30
20

ปการศึกษา 2560

10

ปการศึกษา 2561

0

ปการศึกษา 2562
0

ปการศึกษา 2560

ความสามารถดานภาษา
51.14

ความสามารถดานคณิตศาสตร
38.92

ความสามารถดานเหตุผล
42.09

ปการศึกษา 2561

47.12

46.8

42.08

ปการศึกษา 2562

42.96

45.18

0

โรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
สูงกวาระดับชาติและเปนลําดับที่ 1 ในเขตพื้นพื้นที่การศึกษา ดังนี้
- ปการศึกษา 2560 ความสามารถดานภาษา (Literacy) คือ โรงเรียนบานสบวาก มีคะแนนคาเฉลี่ย
รอยละ เทากับ 79.18 ความสามารถดานการคิดคํานวณ (Numeracy) คือ โรงเรียนบานแปะ มีคะแนนคาเฉลี่ย
ร อ ยละ เท ากั บ 70.71 และความสามารถด า นเหตุ ผ ล (Reasoning Abilities) คื อ โรงเรี ย นบ า นเมื อ งกลาง
มีคะแนนคาเฉลี่ยรอยละ เทากับ 70.57
- ปการศึกษา 2561 ความสามารถดานภาษา (Literacy) และความสามารถดานการคิดคํานวณ
(Numeracy) คือ โรงเรียนบ านสบวาก มี คะแนนคาเฉลี่ยรอยละ เท ากับ 79.18 และ 70.71 ตามลําดับ และ
ความสามารถดานเหตุผล (Reasoning Abilities) คือ โรงเรียนบานตอเรือ มีคะแนนคาเฉลี่ยรอยละ เทากับ 70.00
- ปการศึกษา 2562 ความสามารถดานภาษาไทย คือ โรงเรียนบานแปะ มีคะแนนคาเฉลี่ยรอยละ
เท า กั บ 69.16 ความสามารถด านคณิ ต ศาสตร คื อ โรงเรี ยนบ า นเฮาะวิ ทยา มี คะแนนคาเฉลี่ย รอยละ เท ากั บ
75.42

11

ตารางแสดงจํานวนและรอยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงกวาระดับชาติในการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผูเรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ระหวางปการศึกษา 2560 - 2562
ปการศึกษา

ความสามารถดานภาษา
จํานวน (โรง)
รอยละ
39
38.61
25
24.75
34
33.66

2560
2561
2562

ความสามารถดานคํานวณ
จํานวน (โรง)
รอยละ
19
18.81
40
39.60
44
43.56

ความสามารถดานเหตุผล
จํานวน (โรง)
รอยละ
26
25.74
31
30.69
-

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)
ปการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ระหวางระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับสพฐ.และระดับประเทศ
46.85
47

46.46
46

46
45

46.5

46.15
45.64
45.18
44.94

44

45.8245.7
44.07

42.96
43
42
41

เขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัด

สพฐ.

ประเทศ
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เอกสารแนบ ๕
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สูงกวาระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 - 2562
วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ

ปการศึกษา 2560
จํานวนโรงเรียน รอยละ
26
26.8
19
19.58
26
26.8
11
11.34

ปการศึกษา 2561
จํานวนโรงเรียน รอยละ
28
28.86
20
20.61
24
24.74
8
8.24

ปการศึกษา 2562
จํานวนโรงเรียน รอยละ
26
26.26
25
25.25
29
29.29
9
9.09

30.4
27.65

28.6

30.00

35.59
36.07
32.78

40.00

30.27
30.76
29.009

44.6

50.00

41.04

60.00

50.4

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560-2562

ป 2560
ป 2561
ป 2562

20.00
10.00
0.00

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

ภาษาอังกฤษ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สูงกวาระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560 - 2562
วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ

ปการศึกษา 2560
จํานวนโรงเรียน รอยละ
1
3.70
1
3.70
1
3.70
0
0

ปการศึกษา 2561
จํานวนโรงเรียน รอยละ
3
11.11
0
0
6
22.22
0
0

ปการศึกษา 2562
จํานวนโรงเรียน รอยละ
5
17.85
0
0
4
14.28
0
0

26.31
25.78
28.13

20.13

30

24.45
21.14

40

29.58
32.81
28.2

50

42.11
47.22
49.51

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560-2562

ป 2560
ป 2561
ป 2562

20
10
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

ภาษาอังกฤษ
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เอกสารแนบ ๖
ผลการประเมินระดับชาติ (O-NET/NT) วิเคราะหโดยสํานักงานทดสอบทางการศึกษา

15

เอกสารแนบ ๖ ตอ
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เอกสารแนบ ๗
รางโครงการ
ชื่อโครงการ

นิเทศบูรณาการประสานการมีสวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตามแลปะประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 256๒ – กันยายน 2563
สอดคลองกับนโยบาย
นโยบายที่ 6
ดานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา
กลยุทธที่ 1
พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ขอ 1.3 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนสูการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักธรรมภิบาล
……………………………………………………..
1.หลักการและเหตุผล
แผนการศึ กษาแห งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 มุงเนน การเขาถึงโอกาสทางการศึกษาอยาง เท าเที ย ม มี
คุ ณ ภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตอบโจทย บ ริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว สอดคล อ งกั บ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาคุณภาพ ของ
ผูเรียนใหมีศักยภาพตามวัย ใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีศักยภาพในการแขงขันกับนานา ประเทศ และ
มีความสามารถในการอานออก เขียนได ซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนาตนเองและการเรียนรูในระดับสูงขึ้น ประกอบ
กับ การมุงใหมีการยกระดับ คุณภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป ที่ 1 ใหอานออกเขียนได ยกระดับคุณภาพ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ใหมีความสามารถขั้นพื้นฐานไดแก ความสามารถทางภาษา ความสามารถ
ดานคํานวณ และความสามารถดานเหตุ ผล สวนนักเรียนชั้น ประถมศึ กษาป ที่ 6 ชั้น มัธยมศึ กษาป ท่ี 3 และชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในกลุมสาระหลักให
สูงขึ้น นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการยังมีนโยบายในเรื่องการปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหเชื่อมสัมพันธกัน เพื่อให
ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหแกปญหาและสามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และ
มีทักษะที่จําเปน สําหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบกับปการศึกษาที่ผานมาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย คณิ ตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6 พบวา โดยภาพรวมมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต่ํากวาระดับชาติใน
ทุกกลุมสาระการเรียนรูและต่ํากวารอยละ 50 ซึ่งอยูในระดับที่ยังไมนาพอใจ
จากสภาพดังกลาว นับวาเปนภาระสําคัญของกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต ๖ ที่ตองหาแนวทางแกปญหาพัฒ นากระบวนการนิเทศเพื่อพัฒ นา
คุณภาพการอาน การเขียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูหลักพรอมสงเสริมใหมีการ
พั ฒ นาสื่อการเรีย นการสอน และเทคนิ คการสอน การออกแบบการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูและตั วชี้วั ด
ตลอดจนพั ฒ นาระบบการนิ เทศ ติ ด ตาม ให ค วามช ว ยเหลื อ โรงเรี ย นที่ ป ระสบป ญ หาการอ านการเขี ย น และมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําในสถานศึกษา อันจะนําไปสูคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป ซึ่งการจัด
การศึกษาหรือการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
ที่มุงใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดโดยถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด ครูจะตองมีศักยภาพในการ
จัดการเรียนรูใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสูงตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาชาติ และโรงเรียนมีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเขาสูระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งบุคลากรทุกฝายจะตองเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาเพื่อใหเปนโรงเรียนที่มีระบบการพัฒนาผูเรียน สถานศึกษา แหลงเรียนรู สภาพแวดลอม หลักสูตร
และการจัดการเรียนรูที่เอื้ออํานวยใหผูเรียนสามารถแสดงถึงการพัฒนาตนเองกาวไกลตามความตองการจนถึงระดับ
สากล ดังนั้น กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 6 จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา
๒. วัตถุประสงค
๒.๑. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีวัตถุประสงคยอย
ดังตอไปนี้
๑) เพื่อสงเสริมการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) และ
หลักสูตรปฐมวัย ๒๕๖๐ สูการปฏิบัติในสถานศึกษา
๒) เพื่อขับเคลื่อนการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๓) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เรียนรวม
๔) เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และสื่อสารสนเทศ (DLIT)
๕) เพื่อการสรางความเขมแข็งและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอก
๖) เพื่อสงเสริมและขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลและโรงเรียนประชารัฐ
๗) เพื่อจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอผลงานปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขต
พื้นที่
๘) เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาภายใต “โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโรงเรียนวิถีพุทธ”
๙) เพื่อการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
๒.๒ เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดวยเทคนิคการนิเทศ ดังตอไปนี้
1) เทคนิคนิเทศสัญจร
2) นิเทศโดยใชระบบ Conference
3) นิเทศโดยใช ICT
4) นิเทศแบบ X-Ray
5) นิเทศโดยใชเครือขายเปนฐาน
6) นิเทศแบบ Coaching & Mentoring
7) นิเทศเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู PLC

18

๓. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๑) จัดประชุมสรางความเขาใจและจัดทําคูมือการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) และหลักสูตรปฐมวัย ๒๕๖๐ สูการปฏิบัติในสถานศึกษาทุกแหง
๒) จัดทําเอกสารแนวทางขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(Active Learning) โรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู จํานวน 55 โรง
๓) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม จํานวน ๗๗ โรง
๔) สงเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) จํานวน ๖๓ โรง
๕) สงเสริมการจัดการศึกษา สื่อสารสนเทศ (DLIT) จํานวน ๓๗ โรง
๖) การสรางความเขมแข็งและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอก จํานวน 17 โรง
๗) สงเสริมและขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 17 โรง
๘) สงเสริมและขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ จํานวน 17 โรง
๙) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอผลงานปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับเขตพื้นที่
๑๐) ขับเคลื่อนการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาภายใต “โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. จํานวน ๑๐๐ โรง
๑๑) ขับเคลื่อนการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาภายใต “โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ”
จํานวน ๕๕ โรง
๑๒) การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาครบทุกโรง
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๑) โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีระดับคุณภาพผลการ
ประเมินความสามารถขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูหลัก
สูงขึ้นทุกระดับชั้น
๒) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มีแนวทาง/นวัตกรรมในการดําเนินงานนิเทศ
เพื่อแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได คิดเลขไมเปน และแนวทางนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใน
สังกัด
๓) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 และโรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรมการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสําหรับใชเปนแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาตอไป
๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
๑ สงเสริมการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
ตุลาคม 2562 –
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) และ กันยายน 2563
หลักสูตรปฐมวัย 2560 สูการปฏิบัติในสถานศึกษา
- ขับเคลื่อนการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาสูการ
ตุลาคม 2562 –
ปฏิบัติ
กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบ
ศน. หนึ่งฤทัย ชัยดารา
ศน.ภาวินี คําแผน
ศน.ศน.นันทยา วงศชัย
ศน.ภาวินี คําแผน
ศน.วัฒนา ประทรวงศักดิ์
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๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน (ตอ)
ที่
กิจกรรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการนําหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
(ปรับปรุง 2560) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และภูมิศาสตรสูการปฏิบัติใน
สถานศึกษา
- ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการนําหลักสูตร
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สูการปฏิบัติใน
สถานศึกษา
๒ ขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา “STEM
Education”
- การจัดการเรียนรูตามแนวทางบานวิทยาศาสตร
นอย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา
๓ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เรียนรวม

ระยะเวลาดําเนินงาน
เมษายน- พฤษภาคม
2563

ผูรับผิดชอบ
ศน.เกษแกว ปวนแดง
และศึกษานิเทศกกลุม
พัฒนาหลักสูตรฯ

เมษายน - พฤษภาคม
2563

ศน.หนึ่งฤทัย ชัยดารา

ตุลาคม 2562 –
กันยายน 2563

ศน.เตือนใจ ณ รังษี
ศน.หนึ่งฤทัย ชัยดารา
ศน.นันทยา วงศชัย
ศน.ภาวินี คําแผน
ศน.นันทยา วงศชัย

ตุลาคม 2562 –
กันยายน 2563
ตุลาคม 2562 –
กันยายน 2563

๔ การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)และ
สื่อสารสนเทศ(DLIT)

ตุลาคม 2562 –
กันยายน 2563
ตุลาคม 2562 –
กันยายน 2563

๕ การสรางความเขมแข็งและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

ตุลาคม 2562 –
กันยายน 2563

๖ สงเสริมและสนับสนุนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบลและโรงเรียนประชารัฐ

ตุลาคม 2562 –
กันยายน 2563

๗

พัฒนาระบบนิเทศเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตุลาคม 2562 –
(1.นิเทศสัญจร 2.นิเทศ Conference 3.นิเทศโดย กันยายน 2563
ใช ICT 4.นิเทศแบบ X-Ray 5.นิเทศโดยใช
เครือขายเปนฐาน
๘ จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอผลงานปฏิบัติ สิงหาคม 2563
ที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่

ศน.เตือนใจ ณ รังษี
ศน.หนึ่งฤทัย ชัยดารา
ศน.หนึ่งฤทัย ชัยดารา
ศน.จรรยา มีสิมมา
ศน.กัลยา วงศวาน
ศน.ธนพร มาใหม
ศน.เตือนใจ ณ รังสี
ศน.พรรณี กันใหม
ศน.วัฒนา ประทรวงศักดิ์
ศน.จรรยา มีสมิ มา
ศน.ธนพร มาใหม
ศน.กัลยา วงศวาน
ศน.เกษแกว ปวนแดง
ศน.สิริภัสสร ศิริอางค
ศน.กฤชพล ธีระเขมรักษ
ศน.เกษแกว ปวนแดง
และศึกษานิเทศกทุกคน
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๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน (ตอ)
ที่
กิจกรรม
๙ ขับเคลื่อนการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษาภายใต “โครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.และโรงเรียนวิถีพุทธ”
๑๐ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู
สถานศึกษา
๑๑ ประชุมสรุป และรายงานผล

ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2562 –
กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบ
ศน.จรรยา มีสมิ มา
ศน.ภาวินี คําแผน

ตุลาคม 2562 –
กันยายน 2563
กันยายน 2563

ศน.ธนพร มาใหม

๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน ๘๒๓,๐๐๐ บาท
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน
กิจกรรมที่ ๑ สงเสริมการนําหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
(ปรับปรุง 2560) และหลักสูตร
ปฐมวัย 2560 สูการปฏิบัติในสถานศึกษา
กิจกรรมที่ ๒ ขับเคลื่อนคุณภาพการเรียนรูสู
ศตวรรษที่ ๒๑
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวม
กิจกรรมที่ ๔ การจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV)
กิจกรรมที่ ๕ การจัดการศึกษาสื่อสารสนเทศ
(DLIT)
กิจกรรมที่ ๖ การสรางความเขมแข็งและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอก
กิจกรรมที่ ๗ สงเสริมและสนับสนุนโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
กิจกรรมที่ ๘ สงเสริมและสนับสนุนโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ
กิจกรรมที่ ๙ พัฒนาระบบนิเทศเพื่อขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา1.นิเทศสัญจร 2.นิเทศ
Conference 3.นิเทศโดยใช ICT 4.นิเทศ
แบบ X-Ray 5.นิเทศโดยใชเครือขายเปนฐาน

ศน.เกษแกว ปวนแดง
และศึกษานิเทศกทุกคน

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ

รวม
60,000

3๓,000
10,000
10,000
10,000
30,000
10,000
10,000
350,000
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๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ (ตอ)
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน
กิจกรรมที่ ๑๐ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
นําเสนอผลงานปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระดับเขตพื้นที่
กิจกรรมที่ ๑๑ ขับเคลื่อนการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาภายใต
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
กิจกรรมที่ ๑๒ ขับเคลื่อนการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาภายใต
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
กิจกรรมที่ ๑๓ การขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
กิจกรรมที่ ๑๔ ประชุมสรุป และรายงานผล
รวมงบประมาณ
*หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
๒. รอยละโรงเรียนในสังกัดไดรับการนิเทศติดตาม
อยางครอบคลุมพื้นที่
3. รอยละผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนใน
สังกัด

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ

รวม
200,000
10,000
10,000
30,000
50,000
๘๒๓,๐๐๐

วิธีการประเมิน
การทดสอบระดับชาติ

เครื่องมือที่ใช
แบบทดสอบระดับชาติ
แบบรายงานผลการสอบฯ

นิเทศติดตามโดยใชเครือขาย
เปนฐาน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

แบบนิเทศติดตามโดยใช
เครือขายเปนฐาน
แบบรายงานการประเมิน
คุณภาพฯ

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 โรงเรียนในสังกัดไดรับการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการอยางทั่วถึง
7.2 โรงเรียนในสังกัดมีผลการทดสอบระดับชาติในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
7.3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีคุณภาพการศึกษาสูง
กวาเกณฑที่กําหนดไว
7.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีแนวทางการดําเนินการนิเทศเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
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7.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีแนวทางในการบริหารจัดการและ
พัฒนา คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

เอกสารแนบ ๘
การเตรียมความพรอมสถานศึกษาในสถานการการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๓.๕.๑ ระยะที่ ๑ ประชุมเตรียมความพรอมผูบริหารสถานศึกษา

เอกสารแนบ ๗ ตอ
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๒) ระยะที่ ๒ โรงเรียนทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
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๓) ระยะที่ ๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม เขต ๖ นิเทศติดตามผลการทดลอง
จัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

