


๑ 
 

 
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

วันจันทรท่ี ๒๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ หองประชุมอินทนนท สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 

…………………………………………. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

๑. นายสมพงศ พรมจันทร ผูอํานวยการ สพป.เชียงใหม เขต 6 แนะนํารองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  ๖ นายจิรเมธ จันทบูรณ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖ และนางเกษแกว ปวนแดง หัวหนากลุมงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ไดแนะนําศึกษานิเทศก 
(คณะอนุกรรมการ กตปน.) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 

 

   
 

๒.  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดชี้แจงคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖         

    ๑) นายสมพงศ พรมจนัทร ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
    ๒) นายสามารถ อินตามูล กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาของรัฐ 
    ๓) นางสมพิศ  มาพวง    กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาปฐมวัย 
    ๔) นางสมควร กันทาขาว กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    ๕) นางทองสุข ปยะวงศ กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยและประเมินผล 
    ๖) นายปราโมทย เลิศชีวกานต กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษา 
    ๗) นางสาววณีรัตน แยมพราม กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

    ๘) นางเกษแกว ปวนแดง กรรมการและเลขานุการ 
     (เอกสารแนบ ๑ หนา ๔) 
 
 
 
 



2 
 

 

 

๓.  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 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) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  
ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๓.๑ รายผลการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

      นางเกษแกว ปวดแดง หัวหนากลุมงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ไดรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ผลการประเมินการอาน เขียน (RT)        
ผลการทดสอบความสามารถข้ันพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) (ภาษาไทย คณิตศาสตร)  ผลการประเมิน
ระดับชาติ     (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ และผลการประเมินระดับชาติ (O-NET/NT) วิเคราะหโดย
สํานักงานทดสอบทางการศึกษา โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ไดมอบรางวัลใหกับ
โรงเรียน ครู นักเรียน  กับโรงเรียนท่ีมีผลการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงกวาเขตพ้ืนท่ีและสูงกวา
ระดับประเทศ  ทุกป (เอกสาแนบ ๖ หนา ๖ - ๑๑)  

 

  



3 
 

 

 

๓.๒ รายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพภายนอกรอบส่ี โดยหนวยงาน (สมศ.)   
      มีโรงเรียนท่ีเขารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เรียบรอยแลว จํานวน 14 โรงเรียน ดังนี้ 

โรงเรียนบานทุงแก  โรงเรียนบานทุงแก สาขาแมแอบ โรงเรียนบานหวยปู โรงเรียนบานหวยปู สาขาแมตะละใต  
โรงเรียนบานสบแมรวม  โรงเรียนชุมชนบานชางเค่ิง  โรงเรียนบานสบวาก  โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม  โรงเรียน
บานหวยสมปอย โรงเรียนบานแปะ โรงเรียนบานแมปาน โรงเรียนหวยมวง โรงเรียนชุมชนตําบลทาผา  โรงเรียน
ชุมชนตําบลทาผา  โรงเรียนบานแมสอย และมีโรงเรียนท่ีจะเขารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในภาคเรียน   
ท่ี 1  ปการศึกษา 2563 ประกาศรายชื่อเรียบรอยแลว จํานวน  4 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบานสบเต๊ียะ โรงเรียน
บานแมแดดนอย  โรงเรียนบานแมแดดนอย สาขาดงสามหม่ืน  โรงเรียนบานแมหอย มีโรงเรียนท่ีจะเขารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ภายในปการศึกษา 2563 จํานวน 82 โรงเรียน อยูในข้ันตอนการสงรายงาน
ประเมินตนเองของสถานศึกษาให สมศ.แตยังไมประกาศรายชื่อ  
 

๓.๓ โรงเรียนในโครงการนํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรม  
     รุนท่ี ๑ มีจํานวน ๙ โรงเรียน และมี ๒ ลักษณะนวัตกรรรม ๑) กลุมนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือการ

แกปญหาการคิดวิเคราะหอานและเขียน (ทวิภาษา) มี ๘ โรงเรียน ดังนี้  โรงเรียนบานขุนแตะ  โรงเรียนบานบนนา  
โรงเรียนบานแมมุ  โรงเรียนบานนากลาง  โรงเรียนบานสบแมรวม โรงเรียนบานแมเอาะ โรงเรียนบานสองธาร 
โรงเรียนบานหวยสะแพด ๒) กลุมนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือการแกปญหาคุณภาพชีวิตและยกระดับสรางความ
เปนอยู  (มอนเตสเซอรี่+จิตศึกษา) มี ๑ โรงเรียน โรงเรียนชุมชนบานชางเค่ิง 

      รุนท่ี ๒ มีจํานวน ๒ โรงเรียน โรงเรียนบานแมแดดนอย  โรงเรียนบานนากลาง สาขาบานหวยผักกูด 
 

  ๓.๔ โครงการพัฒนาดานวิชาการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

      ๑)  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ปการศึกษา ๒๕๖๓ (โครงการตอเนื่อง) 
      ๒)  โครงการนิเทศบูรณาการประสานการมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ (โครงการใหม) (เอกสารแนบ ๗ หนา ๑๓-๑๘) 
      ๓)  โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) (โครงการตอเนื่อง) 
 

๓.๕ การเตรียมความพรอมสถานศึกษาในสถานการการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
     ๑)  ระยะท่ี ๑ ประชุมเตรียมความพรอมผูบริหารสถานศึกษา 
     ๒)  ระยะท่ี ๒ โรงเรียนทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
     ๓)  ระยะท่ี ๓ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สพป.เชียงใหม เขต ๖ นิเทศติดตามผลการทดลองจัดการ

เรียนการสอนทางไกลในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(เอกสารแนบ ๗ หนา ๑๙-๒๒) 

 
ขอเสนอแนะ 

นายปราโมทย  เลิศชีวกานต  ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษาไดเสนอแนะการจัดการศึกษาในสถาน
การการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย ๘ ประเด็น  

๑) ผูบริหารเปนปจจัยหลักในการพัฒนาระบบการศึกษา 
๒) ครูมีความสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาผูเรียนไมวาจะเปนสื่อๆ ใดก็สูครูไมได 
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๓) ภาษาไทยเปนพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงวิชาอ่ืน ๆ 
๔) แบบทดสอบระดับชาติ RT,NT,O-NET มีความแปรผัน ศึกษาวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําเสนอหนวยงานตน

สังกัด สมศ. และ สพฐ ตอไป 
๕) การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครูยังไมเขาใจใหลงพ้ืนท่ีอธิบายเปนกลุม 
๖) ทําวิจยันวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง 
๗) เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเปนเด็กกลุมชาติพันธ ครอบครัวมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เปนสวนใหญ  
๘) สรางเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยหาบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญมาขยายองคความรูและสราง

องคกรแหงการเรียนรู 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 

๔.๑ การวางแผนนิเทศ กํากับติดตาม การประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เปนการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดตองไดมาหลายเรื่องโดยใชเครื่องมือนิเทศบูรณาการประสาน
การมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต ๖  

๔.๒ การไปนิเทศนิเทศ ติดตาม การประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดตองไดหลายงานหลายเรื่อง 
๔.๓ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ใหโรงเรียน

นํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในกรณีท่ีไมสามารถไปโรงเรียนได 
โดยการทดลองจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

       ๑) ระยะท่ี ๑ การเตรียมความพรอมและประชาสัมพันธใหโรงเรียนรับทราบโดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ผูบริหารโรงเรียนทุกโรงในสังกัด เพ่ือนําไปขยายองคความรูแกครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนตอไป 

      ๒) ระยะท่ี ๒ ทดลองการสอนโดยนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีหลายหลาย เชน 
           ๑. การเรียนรูหลักผาน TV ทุกระบบ (on – air education) 
           ๒. การเรียนรูผานระบบดิจิตอล (on line education) 
           ๓. การเรียนแบบโตตอบ  ใชแบบฝกหัด ใบความรู และใบงาน (interactive education) 
           ๔. การเรียนท่ีโรงเรียนเปนกะ (onsite education) 
       ๓) ระยะท่ี ๑ การนิเทศ ติดตาม และใหกําลังใจผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผูปกครอง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

 การเตรียมตัวกอนเปดภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
๑. ระยะเตรียมการกอนเปดเรียน  
    - ตรวจสอบสถานท่ี ซอมแซม ปรับปรุง ทําความสะอาด อาคาร และเตรียมอางลางมือใหมีเพียงพอ อยูใน

สภาพดี พรอมใชงาน รวมถึงสบูลางมือท่ีเพียงพอ  
    - จัดสถานท่ีเพ่ือเวนระยะหางระหวางบุคคล และทําสัญลักษณเพ่ือเวนระยะหางระหวางบุคคล 
    - เหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน  
    - สําหรับเด็กเล็กท่ียังตองนอนกลางวัน หรือโรงเรียนในพ้ืนท่ีหางไกล ท่ีมีโรงนอน ใหรักษาระยะหาง

ระหวางกันอยางนอย 1 เมตร โดยไมเอา ศีรษะชนกันและแยกอุปกรณเครื่องใชเปนของสวนตัว ไมใชรวมกัน กรณี 
หากมีเด็กปวยใหหยุดอยูกับบาน  
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๒. วันเปดภาคเรียน  
    - จัดทําประวัตินักเรียนและครอบครัวเก่ียวกับสุขภาพ 
    - คัดกรองเด็กนักเรียนบริเวณทางเขาโรงเรียน 
    - หากพบวามีเด็กปวย หรือมีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หายใจเหนื่อย หอบ ใหผูปกครองพาไปพบแพทย 
    - จัดเตรียมอุปกรณลางมือ เชน เจลแอลกอฮอลไวบริเวณทางเขา สถานท่ีลางมือดวยสบูและน้ําใหอยูใน

สภาพใชงานไดดี  
    - สงเสริมใหลางมือเปนประจําดวยน้ําและสบู 
    - ทําความสะอาดและฆาเชื้อพ้ืนผิวโรงเรียนทุกวัน อยางนอย วันละครั้ง  
    - กําจัดขยะอยางถูกวิธีทุกวัน  
    - ควรจัดพ้ืนท่ี เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร  
๓. ขอควรปฏิบัติสําหรับโรงเรียน ในสถานการณโควิด-19  
    - แจงผูปกครองท่ีบุตรหลานมีอาการ เจ็บปวย  เชน มีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หายใจ เหนื่อยหอบ หรือกลับ
จากพ้ืนท่ีเสี่ยงและอยูใน ชวงกักกัน ใหหยุดเรียน 
    - จัดใหมีการคัดกรองนักเรียนบริเวณทางเขา โรงเรียน  
    - ทําความสะอาดสิ่งของ เครื่องใช อาคาร สถานท่ีท้ังภายในและภายนอกอาคารทันที กรณีท่ีมี นักเรียน 

ครู ผูดูแลนักเรียน ผูปกครอง เจาหนาท่ี ผูปฏิบัติงานกลับมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง ในระยะเวลา ไมเกิน 14 วัน และเขามาใน
โรงเรียน  

    - พิจารณาจัดกิจกรรมในโรงเรียนตามความ เหมาะสมและ ใหมีระยะหางยางนอย 1 เมตร  
    - จัดใหมีการดูแลอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  
    - จัดใหมีการดูแลรานอาหาร การจําหนายอาหาร โรงอาหาร และหองสวม 
    - ควบคุมดูแลครู เจาหนาท่ี และผูปฏิบัติงานในโรงเรียน  
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ภาคผนวก 
 เอกสารแนบทายวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม     

ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
ครั้งที่ ๑/๒๖๓ 
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เอกสารแนบ ๑ 
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เอการแนบ ๒ 
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เอกสารแนบ ๓ 

 
ผลการประเมินความสามารถดานการอานของนักเรียน (RT)  

สูงกวาระดับประเทศ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2560 - 2562 

 

วิชา 
ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

จํานวนโรงเรียน รอยละ จํานวนโรงเรียน รอยละ จํานวนโรงเรียน รอยละ 

การอานออกเสียง 39 39.79 33 33.33 44 44.44 
การอานรูเรื่อง 23 23.46 29 29.29 30 30.30 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

54
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60

62

64

66

การอานออกเสียง การอานรูเรื่อง รวม 2 สมรรถนะ

65
.51

60
.33

63
.07

58
.02

63
.15

60
.59

63
.5

65
.47

64
.48

แผนภูมิแสดงผลการประเมินความสามารถดานการอานของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2560-2562

ป 2560

ป 2561
ป 2562
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เอกสารแนบ ๔ 

 

 

    โรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3                    
สูงกวาระดับชาติและเปนลําดับท่ี 1 ในเขตพ้ืนพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี้  

- ปการศึกษา 2560  ความสามารถดานภาษา (Literacy) คือ  โรงเรียนบานสบวาก มีคะแนนคาเฉลี่ย 
รอยละ เทากับ 79.18  ความสามารถดานการคิดคํานวณ (Numeracy) คือ โรงเรียนบานแปะ มีคะแนนคาเฉลี่ย
รอยละ เทากับ  70.71 และความสามารถดานเหตุผล (Reasoning Abilities) คือ โรงเรียนบานเมืองกลาง                       
มีคะแนนคาเฉลี่ยรอยละ เทากับ 70.57 

- ปการศึกษา 2561  ความสามารถดานภาษา (Literacy) และความสามารถดานการคิดคํานวณ  
(Numeracy)  คือ โรงเรียนบานสบวาก มีคะแนนคาเฉลี่ยรอยละ เทากับ 79.18 และ 70.71 ตามลําดับ และ
ความสามารถดานเหตุผล (Reasoning Abilities) คือ โรงเรียนบานตอเรือ มีคะแนนคาเฉลี่ยรอยละ เทากับ 70.00 

- ปการศึกษา 2562  ความสามารถดานภาษาไทย คือ  โรงเรียนบานแปะ มีคะแนนคาเฉลี่ยรอยละ  
เทากับ 69.16 ความสามารถดานคณิตศาสตร คือ โรงเรียนบานเฮาะวิทยา มีคะแนนคาเฉลี่ยรอยละ เทากับ 
75.42  

0

10

20

30

40

50

60
51.14

38.92 42.09

47.12
46.8

42.08

42.96 45.18

0

ความสามารถดานภาษา ความสามารถดานคณิตศาสตร ความสามารถดานเหตุผล
ปการศึกษา 2560 51.14 38.92 42.09

ปการศึกษา 2561 47.12 46.8 42.08

ปการศึกษา 2562 42.96 45.18 0

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาต ิ(NT) ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 ระหวางปการศึกษา 2560 - 2562

ปการศึกษา 2560
ปการศึกษา 2561
ปการศึกษา 2562
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ตารางแสดงจํานวนและรอยละของโรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงกวาระดับชาติในการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน 

ของผูเรียนระดับชาติ (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ระหวางปการศึกษา 2560 - 2562 
 

ปการศึกษา ความสามารถดานภาษา ความสามารถดานคํานวณ ความสามารถดานเหตผุล 
 จํานวน (โรง) รอยละ จํานวน (โรง) รอยละ จํานวน (โรง) รอยละ 

2560 39 38.61 19 18.81 26 25.74 
2561 25 24.75 40 39.60 31 30.69 
2562 34 33.66 44 43.56 - - 

 

 
 

 

 

 

 

 

41

42

43

44

45

46

47

42.96

45.18

44.07

46.85

46.15 46.546

45.64
45.82

46.46

44.94
45.7

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรยีนระดบัชาติ (NT) 
ปการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ระหวางระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับสพฐ.และระดับประเทศ

เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด สพฐ. ประเทศ
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เอกสารแนบ ๕ 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
สูงกวาระดับประเทศ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2560 - 2562 

 

วิชา 
ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

จํานวนโรงเรียน รอยละ จํานวนโรงเรียน รอยละ จํานวนโรงเรียน รอยละ 

ภาษาไทย 26 26.8 28 28.86 26 26.26 
คณิตศาสตร 19 19.58 20 20.61 25 25.25 
วิทยาศาสตร 26 26.8 24 24.74 29 29.29 
ภาษาอังกฤษ 11 11.34 8 8.24 9 9.09 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ
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44
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9

32
.78

27
.65

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)    

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา 2560-2562  

ป 2560

ป 2561
ป 2562
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
สูงกวาระดับประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 - 2562 

 

วิชา 
ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

จํานวนโรงเรียน รอยละ จํานวนโรงเรียน รอยละ จํานวนโรงเรียน รอยละ 

ภาษาไทย 1 3.70 3 11.11 5 17.85 
คณิตศาสตร 1 3.70 0 0 0 0 
วิทยาศาสตร 1 3.70 6 22.22 4 14.28 
ภาษาอังกฤษ 0 0 0 0 0 0 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ
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.14

28
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.13

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)                

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560-2562

ป 2560

ป 2561
ป 2562
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เอกสารแนบ ๖ 
 

ผลการประเมินระดับชาติ (O-NET/NT) วิเคราะหโดยสํานักงานทดสอบทางการศึกษา 
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เอกสารแนบ ๖ ตอ 
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เอกสารแนบ ๗ 

 

รางโครงการ 
 

ช่ือโครงการ                         นิเทศบูรณาการประสานการมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
        โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ   กลุมนิเทศ ติดตามแลปะประเมินผลการจัดการศึกษา  
           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
ระยะเวลาดําเนินการ            ตุลาคม 256๒ – กันยายน 2563 
สอดคลองกับนโยบาย 

นโยบายท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา 

กลยุทธท่ี  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ขอ 1.3 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนสูการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักธรรมภิบาล 

…………………………………………………….. 
1.หลักการและเหตุผล 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 มุงเนนการเขาถึงโอกาสทางการศึกษาอยาง เทาเทียม มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพตอบโจทยบริบท ท่ี เปลี่ ยนแปลงอย างรวดเร็ว  สอดคลองกับนโยบายของ 
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมุงจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ของ
ผูเรียนใหมีศักยภาพตามวัย ใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีศักยภาพในการแขงขันกับนานา ประเทศ และ
มีความสามารถในการอานออก เขียนได ซ่ึงมีความสําคัญตอการพัฒนาตนเองและการเรียนรูในระดับสูงข้ึน ประกอบ
กับการมุงใหมีการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  ใหอานออกเขียนได  ยกระดับคุณภาพ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ใหมีความสามารถข้ันพ้ืนฐานไดแก ความสามารถทางภาษา  ความสามารถ
ดานคํานวณ  และความสามารถดานเหตุผล  สวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6  ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในกลุมสาระหลักให
สูงข้ึน นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการยังมีนโยบายในเรื่องการปฏิรูปการเรียนรูท้ังระบบใหเชื่อมสัมพันธกัน เพ่ือให
ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหแกปญหาและสามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และ
มีทักษะท่ีจําเปน สําหรับศตวรรษท่ี 21 ประกอบกับปการศึกษาท่ีผานมาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6 พบวา โดยภาพรวมมีผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ํากวาระดับชาติใน
ทุกกลุมสาระการเรียนรูและต่ํากวารอยละ 50 ซ่ึงอยูในระดับท่ียังไมนาพอใจ  

จากสภาพดังกลาว นับวาเปนภาระสําคัญของกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต ๖  ท่ีตองหาแนวทางแกปญหาพัฒนากระบวนการนิเทศเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการอาน การเขียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูหลักพรอมสงเสริมใหมีการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคนิคการสอน  การออกแบบการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
ตลอดจนพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ใหความชวยเหลือโรงเรียนท่ีประสบปญหาการอานการเขียน และมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าในสถานศึกษา อันจะนําไปสูคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอไป ซ่ึงการจัด
การศึกษาหรือการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

ท่ีมุงใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดโดยถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด ครูจะตองมีศักยภาพในการ
จัดการเรียนรูใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสูงตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาชาติ และโรงเรียนมีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาเขาสูระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงบุคลากรทุกฝายจะตองเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาเพ่ือใหเปนโรงเรียนท่ีมีระบบการพัฒนาผูเรียน สถานศึกษา แหลงเรียนรู สภาพแวดลอม หลักสูตร 
และการจัดการเรียนรูท่ีเอ้ืออํานวยใหผูเรียนสามารถแสดงถึงการพัฒนาตนเองกาวไกลตามความตองการจนถึงระดับ
สากล ดังนั้น กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 6 จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนมา 
 

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยมีวัตถุประสงคยอย 

ดังตอไปนี้ 
       ๑)  เพ่ือสงเสริมการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) และ

หลักสูตรปฐมวัย ๒๕๖๐ สูการปฏิบัติในสถานศึกษา 
       ๒)  เพ่ือขับเคลื่อนการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
       ๓)  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เรียนรวม 
       ๔)  เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และสื่อสารสนเทศ (DLIT) 
       ๕)  เพ่ือการสรางความเขมแข็งและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการ 

ประเมินภายนอก 
       ๖)  เพ่ือสงเสริมและขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลและโรงเรียนประชารัฐ 

            ๗)  เพ่ือจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอผลงานปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขต
พ้ืนท่ี 

        ๘)  เพ่ือขับเคลื่อนการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาภายใต “โครงการ 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโรงเรียนวิถีพุทธ” 

        ๙)  เพ่ือการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา                                  
๒.๒  เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโรงเรยีน

ในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดวยเทคนิคการนิเทศ ดังตอไปนี้ 
1) เทคนิคนิเทศสัญจร    
2) นิเทศโดยใชระบบ Conference  
3) นิเทศโดยใช ICT   
4) นิเทศแบบ X-Ray   
5) นิเทศโดยใชเครือขายเปนฐาน 
6) นิเทศแบบ Coaching & Mentoring  
7) นิเทศเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู PLC  
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๓. เปาหมาย 

๓.๑  เชิงปริมาณ 

           ๑)  จัดประชุมสรางความเขาใจและจัดทําคูมือการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) และหลักสูตรปฐมวัย ๒๕๖๐ สูการปฏิบัติในสถานศึกษาทุกแหง 

       ๒)  จัดทําเอกสารแนวทางขับเคลื่อนและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(Active Learning) โรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู  จํานวน 55  โรง 

       ๓)  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  จํานวน  ๗๗  โรง 
       ๔)  สงเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) จํานวน ๖๓  โรง        
       ๕)  สงเสริมการจัดการศึกษา สื่อสารสนเทศ (DLIT)  จํานวน   ๓๗   โรง 
       ๖)  การสรางความเขมแข็งและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมิน 

ภายนอก จํานวน 17  โรง 
       ๗)  สงเสริมและขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน  17  โรง 
       ๘)  สงเสริมและขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ จํานวน  17  โรง 

           ๙)  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอผลงานปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ระดับเขตพ้ืนท่ี 
       ๑๐)  ขับเคลื่อนการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาภายใต “โครงการโรงเรียน 
คุณธรรม สพฐ. จํานวน  ๑๐๐  โรง 
        ๑๑)  ขับเคลื่อนการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาภายใต “โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ” 
จํานวน ๕๕ โรง 
        ๑๒)  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาครบทุกโรง 
         

    ๓.๒  เชิงคุณภาพ 

           ๑)  โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีระดับคุณภาพผลการ
ประเมินความสามารถข้ันพ้ืนฐาน ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชาติข้ันพ้ืนฐานกลุมสาระการเรียนรูหลัก
สูงข้ึนทุกระดับชั้น  
           ๒)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มีแนวทาง/นวัตกรรมในการดําเนินงานนิเทศ
เพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได คิดเลขไมเปน และแนวทางนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใน
สังกัด 
           ๓)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  และโรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรมการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสําหรับใชเปนแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาตอไป 
          

๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

๑ สงเสริมการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) และ
หลักสูตรปฐมวัย 2560 สูการปฏิบัติในสถานศึกษา 

  ตุลาคม  2562 – 
กันยายน  2563 

ศน. หนึ่งฤทัย  ชัยดารา 
ศน.ภาวินี  คําแผน 
ศน.ศน.นันทยา  วงศชัย 

 - ขับเคลื่อนการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาสูการ
ปฏิบัติ 

ตุลาคม  2562 – 
กันยายน 2563 

ศน.ภาวินี  คําแผน 
ศน.วัฒนา ประทรวงศักดิ์ 
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๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน (ตอ) 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการนําหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
(ปรับปรุง 2560) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร และภูมิศาสตรสูการปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

เมษายน- พฤษภาคม 
2563 

ศน.เกษแกว  ปวนแดง 
และศึกษานิเทศกกลุม
พัฒนาหลักสูตรฯ 

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการนําหลักสูตร
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สูการปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

 เมษายน - พฤษภาคม 
2563 

ศน.หนึ่งฤทัย ชัยดารา 
 

๒ ขับเคลื่อนและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ตุลาคม  2562 – 
กันยายน 2563 

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

   - การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา “STEM  
Education” 

ตุลาคม  2562 – 
กันยายน 2563 

ศน.นันทยา  วงศชัย 
 

  - การจัดการเรียนรูตามแนวทางบานวิทยาศาสตร
นอย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา 

ตุลาคม  2562 – 
กันยายน 2563 

ศน.เตือนใจ  ณ  รังษี 
ศน.หนึ่งฤทัย ชัยดารา  
 

๓ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เรียนรวม ตุลาคม  2562 – 
กันยายน 2563 

ศน.หนึ่งฤทัย  ชัยดารา 

๔ การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)และ
สื่อสารสนเทศ(DLIT) 

ตุลาคม  2562 – 
กันยายน 2563 

ศน.จรรยา  มีสิมมา 
ศน.กัลยา  วงศวาน 
ศน.ธนพร  มาใหม 

๕ การสรางความเขมแข็งและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 

ตุลาคม  2562 – 
กันยายน 2563 

ศน.เตือนใจ ณ รังสี 
ศน.พรรณี  กันใหม 
ศน.วัฒนา ประทรวงศักดิ์ 

๖ สงเสริมและสนับสนุนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบลและโรงเรียนประชารฐั 

ตุลาคม  2562 – 
กันยายน 2563 

ศน.จรรยา  มีสมิมา 
ศน.ธนพร  มาใหม 
ศน.กัลยา  วงศวาน 

๗  พัฒนาระบบนิเทศเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
(1.นิเทศสัญจร  2.นิเทศ Conference  3.นิเทศโดย
ใช ICT  4.นิเทศแบบ X-Ray  5.นิเทศโดยใช
เครือขายเปนฐาน 

ตุลาคม  2562 – 
กันยายน 2563 

ศน.เกษแกว  ปวนแดง  
ศน.สิริภัสสร  ศิริอางค 
ศน.กฤชพล ธีระเขมรักษ 

๘  จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอผลงานปฏิบัติ
ท่ีดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ี   

สิงหาคม  2563 ศน.เกษแกว  ปวนแดง 
และศึกษานิเทศกทุกคน 
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๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน (ตอ) 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

๙  ขับเคลื่อนการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษาภายใต “โครงการโรงเรียนคุณธรรม        
สพฐ.และโรงเรียนวิถีพุทธ” 

ตุลาคม  2562 – 
กันยายน 2563 

ศน.จรรยา  มีสมิมา 
ศน.ภาวินี  คําแผน 

๑๐  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู
สถานศึกษา 

ตุลาคม  2562 – 
กันยายน 2563 

ศน.ธนพร  มาใหม  

๑๑  ประชุมสรุป และรายงานผล กันยายน  2563 ศน.เกษแกว  ปวนแดง 
และศึกษานิเทศกทุกคน 

 

๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน   ๘๒๓,๐๐๐   บาท 

 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี ๑ สงเสริมการนําหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
(ปรับปรุง 2560) และหลักสูตร 
ปฐมวัย 2560 สูการปฏิบัติในสถานศึกษา 

   60,000 

กิจกรรมท่ี ๒ ขับเคลื่อนคุณภาพการเรียนรูสู
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

   3๓,000 

กิจกรรมท่ี ๓ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
เรียนรวม 

   10,000 

กิจกรรมท่ี ๔ การจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) 

   10,000 

กิจกรรมท่ี ๕ การจัดการศึกษาสื่อสารสนเทศ 
(DLIT) 

   10,000 

กิจกรรมท่ี ๖ การสรางความเขมแข็งและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการ
ประเมินภายนอก 

   30,000 

กิจกรรมท่ี ๗ สงเสริมและสนับสนนุโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

   10,000 

กิจกรรมท่ี ๘ สงเสริมและสนับสนนุโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ 

   10,000 

กิจกรรมท่ี ๙ พัฒนาระบบนิเทศเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา1.นิเทศสัญจร  2.นิเทศ 
Conference  3.นิเทศโดยใช ICT  4.นิเทศ
แบบ X-Ray  5.นิเทศโดยใชเครือขายเปนฐาน 

   350,000 
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๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ (ตอ) 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี ๑๐  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
นําเสนอผลงานปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ี   

   200,000 

กิจกรรมท่ี ๑๑ ขับเคลื่อนการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาภายใต  
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ.  

   10,000 

กิจกรรมท่ี ๑๒ ขับเคลื่อนการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาภายใต 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

   10,000 

กิจกรรมท่ี ๑๓ การขับเคลื่อนหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

    30,000 

กิจกรรมท่ี ๑๔  ประชุมสรุป และรายงานผล     50,000 
รวมงบประมาณ  ๘๒๓,๐๐๐    

*หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
๑.  รอยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6    ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3  สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 

 การทดสอบระดับชาติ แบบทดสอบระดับชาติ 
แบบรายงานผลการสอบฯ 

๒.  รอยละโรงเรียนในสังกัดไดรับการนิเทศติดตาม
อยางครอบคลุมพ้ืนท่ี 

นิเทศติดตามโดยใชเครือขาย
เปนฐาน 

แบบนิเทศติดตามโดยใช
เครือขายเปนฐาน 

3.  รอยละผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนใน
สังกัด 

รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

แบบรายงานการประเมิน
คุณภาพฯ 

 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

    7.1  โรงเรียนในสังกัดไดรับการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการอยางท่ัวถึง 
    7.2  โรงเรียนในสังกัดมีผลการทดสอบระดับชาติในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6                 
           ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 
    7.3  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีคุณภาพการศึกษาสูง      
           กวาเกณฑท่ีกําหนดไว 
    7.4  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีแนวทางการดําเนินการนิเทศเพ่ือ 
           ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
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    7.5  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  มีแนวทางในการบริหารจัดการและ   
           พัฒนา คุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

เอกสารแนบ ๘ 

 
การเตรียมความพรอมสถานศึกษาในสถานการการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
       ๓.๕.๑  ระยะท่ี ๑ ประชุมเตรียมความพรอมผูบริหารสถานศึกษา 

 
      

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ๗ ตอ 
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  ๒) ระยะท่ี ๒ โรงเรียนทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
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 ๓) ระยะท่ี ๓ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สพป.เชียงใหม เขต ๖ นิเทศติดตามผลการทดลอง

จัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 
   
   
 
 
 
 
 
 

 

 


