สารจาก

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
บุคลากรทางการศึกษาที่เคารพทุกท่าน
ในปี งบประมาณที่ ผ่ านมา ทุ ก ท่ านได้ร่ว มเป็ นฟั น เฟื องในการขับ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพ
การศึกษาในทุกมิติของสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็ นที่ประจักษ์ และมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนในสังกัด ทั้งในพื้ นที่ราบและพื้ นที่หา่ งไกลทุรกันดาร
ภายใต้การดําเนิ นงานตามบทบาทหน้าที่ และกรอบภารกิจในปี งบประมาณ 2563
ของสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 พวกเรายังคงมุ่งมัน่ ตั้งใจให้ผล
การปฏิบัติง านสอดคล้องและบรรลุ ตามกลยุ ทธ์จุ ดเน้นและนโยบายที่ สําคัญของสํานั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ ทุกประการ กระผมจึงขอขอบคุณ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ขอให้ทุกท่านประสบ
แต่ความสุข ความเจริญตลอดไป

(นายสมพงศ์ พรมจันทร์)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
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ส่วนที่ 1 บทนํา
ความเป็ นมา

สํา นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 6 เป็ นหน่ ว ยงาน
ทางการศึก ษาสัง กัดสํานั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐานจัดตั้งขึ้ นตามประกาศ
กระทรวงศึก ษาธิ ก ารเรื่องปรับ ปรุง แก้ไขกําหนดเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาและกําหนดเขตพื้ นที่
การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 โดยสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รับผิดชอบดูแลสถานศึกษา 3 อําเภอ คือ อําเภอจอมทอง
อํ า เภอแม่ แ จ่ ม และอํ า เภอกั ล ยาณิ ว ัฒ นา ซึ่ ง มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการพั ฒ นาส่ ง เสริ ม
และสนั บ สนุ น การจัด การศึ ก ษาให้ป ระชากรวัย เรี ย นทุ ก คนได้รับ การศึ ก ษาอย่า งทัว่ ถึ ง
และมีคุ ณภาพเท่าเที ย มกัน โดยมุ่ง หวัง ให้นั ก เรี ยนเป็ น “คนดี คนเก่ง และดํารงชี วิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข”

การดําเนิ นงานตามบทบาทหน้า ที่ และกรอบภารกิ จ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสํา นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 6 มี ผ ลการปฏิ บัติ ง าน
ที่สอดคล้องและเป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และบริบทของสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา จึงต้องมี
การรายงานผลการดําเนิ นงาน เพื่อให้ทราบถึ ง ผลการดําเนิ นงานที่ เกิดขึ้ นทั้ง เชิง ปริมาณ
และเชิ ง คุ ณภาพ ตลอดทั้ง ปั ญหา อุ ป สรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนิ นงานที่ ผ่ านมา
สํา นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 6 จึ ง กําหนดให้มี ก ารายงาน
ผลการดําเนิ นงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้ น
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วัตถุประสงค์ของการรายงาน
1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการดําเนิ นงานการจัดการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
2. เพื่อรายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้หน่ วยงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนสาธารณชนได้รบั ทราบ

กลุ่มเป้ าหมาย
1. กลุ่มภารกิจงานต่าง ๆ ที่ปฏิบตั ิงานในสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
2. ผูร้ บั ผิดชอบงานติดตามประเมินผลและรายงาผลตามนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน การติดตาม
และประเมินผลการดําเนิ นงานตามคํารับรองการปฏบัติราชการ
และรายงานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
3. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2563

ขอบเขตของรายงาน
1. ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ
2. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน
3. ผลการดําเนิ นงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการและผลการดําเนิ นงาน
ตามตัวชี้ วัดตามแผนการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2563
4. ผลการดําเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2563

2
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วิธีดาํ เนินการ
1. ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย จุดเน้น เป้ าหมาย ตัวชี้ วัดความสําเร็จ
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2. สร้างเครือ่ งมือแบบติดตาม / แบบเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานการจัดการศึกษา

4. วิเคราะข้อมูลการดําเนินงาน

5. สรุปและเขียนรายงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 6
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง นํ า ข้อ มู ล ผลการดํา เนิ น งาน ข้อ เสนอแนะ
ไปใช้ในการกําหนดโยบายและวางแผนพัฒนาคุณภาพในปี ต่อไป
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3

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ¾×¹é ·Õ¡è ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒàªÕÂ§ãËÁ‹ à¢µ 6

ส่วนที่ 2 บริบทและทิศทางการพัฒนา
บริบท
ลักษณะทางภูมิศาสตร สภาพภูมศิ าสตร
สํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึ กษาเชียงใหม่ เขต 6 ตั้งอยู่เลขที่ 190
หมู่ที่ 15 ตําบลข่วงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชี ยงใหม่ รหัสไปรษณี ย ์ 50160
จัด ตั้ง ขึ้ นตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ องปรับ ปรุ ง แก้ไ ขกําหนดเขตพื้ นที่
การศึกษาและกําหนดเขตพื้ นที่การศึกษาเพิม่ เติม พ.ศ.2551 เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2551
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษาสามารถยกระดับ คุ ณ ภาพผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ของผูเ้ รียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้
บนทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข 108 ระยะทาง 55 กิโลเมตร แยกเข้าถนนสาย 1009
จอมทอง-ดอยอินทนนท์ ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร

1
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ที่ต้งั และเขตพื้ นที่บริการการศึกษา

สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 190 หมู่ที่ 15 ตําบลข่วงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย ์ 50160
โทรศัพท์ : 0 5334 1375
โทรสาร : 0 5334 1744
Website : www.chiangmaiarea6.go.th

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ

ทิศใต้

ทิศตะวันออก

ทิศตะวันตก

• ติดต่อกับอําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
• ติดต่อกับอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
• ติดต่อกับอําเภอบ้านโฮ่ง และอําเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลําพูน
• ติดต่อกับอําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2563
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1. จํานวนสถานศึกษา ปี การศึกษา 2563 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 63)
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก (นักเรียน 0-120 คน)
ขนาดกลาง (นักเรียน 121-300 คน)
ขนาดใหญ่ (นักเรียน 301 ขึ้ นไป)
รวม

รัฐบาล
(โรง)
44 (10)
40 (2)
4
88 (12)

หมายเหตุ : ( ) หมายถึงโรงเรียนสาขา
2. จํานวนนักเรียน ปี การศึกษา 2563 จําแนกตามระดับการศึกษา
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ค. 63)
ระดับการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

6
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รัฐบาล
(คน)
2,540
9,521
1,772
170
14,003
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3. จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.พ. 64)
รายการ
ผูอ้ าํ นวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
รองผูอ้ าํ นวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
บุคลากรในสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ครู
พนักงานราชการ
ครูอตั ราจ้าง
ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชั ่วคราว (นักการภารโรง)
รวม

จํานวน (คน)
1
3
58
79
863
48
71
27
31
1,181

งบประมาณ
รายงานผลการบริหารเงินงบประมาณประจําปี 2563 ส่วนราชการ
สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ได้รบั งบประมาณสําหรับบริหารจัดการ โดยจําแนกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้
รายการ

ได้รบั จัดสรร

เบิกจ่าย

คงเหลือ

งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวม

13,248,800.00
45,150,091.00
41,829,700.00
87,754,526.00
187,983,117.00

12,664,750.00
44,800,162.60
41,334,417.85
87,516,070.00
186,315,400.45

584,050.00
349,928.40
495,282.15
238,456.00
1,667,716.55

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
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ทิศทางการพัฒนา
วิสยั ทัศน์ (Vision)
• สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษาเชียงใหม่ เขต 6 มุ่งพัฒนาคุ ณภาพ
และสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียง มุ่งสู่สากลบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม

พันธกิจ (Mission)
• ส่ ง เสริ ม ให้ผู ้เ รี ย นทุ ก คน มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาปฐมวั ย

และ มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน มุ่ ง สู่ ส ากลบนความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
• ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ทัว่ ถึงและเท่าเทียม
• ส่งสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
และปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• บริหารจัดการสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็ นสํานักงานที่ทนั สมัย

เป้ าหมาย (Goals)
• ผู ้เ รี ย นทุ ก คนมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาปฐมวั ย และมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน
• ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รบั โอกาสในการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทัว่ ถึง
และเท่าเทียม
• ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
• สํานั กเขตพื้ นที่การศึ กษาและสถานศึ กษามีความเข้มแข็ง ตามหลักธรรมาภิบาล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ เป็ นสํานักงานที่ทนั สมัย
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กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์

1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั ่นคงของมนุษย์และของชาติ

2. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3. ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์

4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลี่ยมลํ้าทางการศึกษา

5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงาน
จากการดํ า เนิ น งานตามบทบาทหน้ า ที่ แ ละกรอบภารกิ จ ที่ ส อดคล้อ ง
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้นพื้ นฐานและบริบทของสํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 มีผลการดําเนิ นงาน ดังนี้
1. ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ
1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้ นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ปี การศึกษา 2562 สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ด้านความสามารถด้านภาษาไทย (Thai Language) และด้านความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์(Mathematics)
47

46.85 46.70
46.46
46.44
46.00

46

46.5 46.57

46.15
45.64
44.94

44
43

45.82

45.7

45.18

45

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
44.07

ระดับจังหวัด
ระดับศึกษาธิการภาค

42.96

ระดับสพฐ.
42

ระดับประเทศ

41
ดานภาษาไทย

ดานคณิตศาสตร

รวมทั้ง 2 ดาน

ผลการประเมินคุณภาพผูเ้ รียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2562
สํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ความสามารถด้านภาษาไทย
(Thai Language) และด้านความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) จํานวน 100 โรง
จากจํานวนนักเรียนทั้งสิ้ น 1,488 คน พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถด้านภาษาไทย
(Thai Language) เท่ากับ 42.96 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละตํา่ กว่าทุกสังกัด ด้านความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์(Mathematics) มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 45.18 โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศและเมื่อรวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน พบว่า มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 44.07 ซึ่งมีคา่ ตํา่ กว่าทุกสังกัด
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28.05

30

32.12

40

37.43
33.96

50

32.55
29.89

60

51.92
46.06

1.2 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้ นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2561 - 2562 สํานักงานเขตพื้ นทีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

2561
2562

20
10
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้ นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ปี การศึกษา 2561 - 2562 ในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอัง กฤษ พบว่า ในปี การศึ ก ษา 2562 ทุ ก กลุ่มสาระการเรียนรูม้ ีคะแนนเฉลี่ ย
ร้อ ยละลดลง ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ และเมื่ อ พิ จ ารณาที ล ะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
พบว่า กลุ่ ม สาระการเรีย นรูภ้ าษาไทย มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้อ ยละสู ง สุ ด คื อ ร้อยละ 46.06
รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ร้อยละ 33.96 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
คณิ ตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 29.89 และ 28.05
ตามลําดับ
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30.00

28.32

25.56

25.17
21.33

40.00

28.27

33.42

50.00

48.06
49.65

1.3 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้ นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2561 - 2562 สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ป 2561
ป 2562

20.00
10.00
0.00
ภาษาไทย

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ข้ันพื้ นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3
ปี การศึกษา 2561 - 2562 ในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ พบว่า มีเพียงกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย และภาษาอังกฤษที่มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละเพิ่มขึ้ น โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.65 และ 28.32 และกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ยังมีการเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 28.27 และ 21.33 ตามลําดับ
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ภาษาไทย

21.57
21.04

30.88
30.23

24.54
24.13

20.00
14.71

40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

35.97
29.71

1.4 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้ นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2560 - 2562 สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

2561
2562

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ข้ันพื้ นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ปี การศึกษา 2561 - 2562 ในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง โดยกลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ ยร้อยละสูงสุ ด คือ ร้อยละ 30.23
รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ร้อยละ 29.71 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรูท้ ี่มีคะแนน
เฉลี่ยตํา่ สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 14.71
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1.5 ผลการเปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น ความสามารถด้า นการอ่า นจํา แนก
เป็ นรายสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2561 - 2562
สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
65.96
66.00

63.11

64.00

60.84

62.00
60.00

64.92

63.89

58.56

58.00
56.00
54.00
การอานออก

การอานรูเรื่อง

ปการศึกษา 2561

รวม 2 สมรรถนะ

ปการศึกษา 2562

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2561
และปี การศึกษา 2562 ของสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ในภาพรวม
พบว่า ในปี การศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินเพิ่มขึ้ น โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 64.92
เมื่อจําแนกเป็ นรายสมรรถนะ พบว่า ทั้ง 2 ด้าน มีค่าเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้ น แยกเป็ นด้านการอ่านรูเ้ รื่อง
มีคา่ เฉลี่ยร้อยละมากที่สุด คือ ร้อยละ 65.96 และด้านการอ่านออกเสียง มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 63.89
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1.6 แสดงร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพด้านการอ่านออกเสียง จากการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา
2562 สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

12.78 %
17.96 %

44.88 %

24.36 %

ดีมาก

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดสํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงใหม่ เขต 6
เมื่อจําแนกตามระดับคุ ณภาพ พบว่า ร้อยละของนั กเรียนในการอ่านออกเสียงอยู่ในระดับคุ ณภาพดีมาก
สูงที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 44.88 รองลงมา อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี (24.36) อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้
(17.96) และอยูใ่ นระดับปรับปรุงน้อยที่สุด ร้อยละ 12.78

ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2563
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1.7 แสดงร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพด้านการอ่านรูเ้ รื่อง จากการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา
2562 สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

4.38 %
18.38 %
40.83 %

36.39 %

ดีมาก

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านรูเ้ รื่องของนั กเรียน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดสํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงใหม่ เขต 6
เมื่อจําแนกตามระดับคุณภาพ พบว่า ร้อยละของนักเรียน ในการอ่านรูเ้ รื่องอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
สูงที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 40.83 รองลงมา อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี (36.39) อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้
(18.38) และอยูใ่ นระดับปรับปรุงน้อยที่สุด ร้อยละ 4.38

ที่มา : รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ปี การศึกษา 2562
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
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2. ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ของสํานั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
สํา นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 6 มี ผ ลการติ ดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ของสํา นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ในภาพรวม ดังนี้
นโยบาย/ตัวชี้ วัด
: ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของมนุ ษย์
และของชาติ
: ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
: ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุ ษย์
: ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลี่ยมลํ้า
ทางการศึกษา
: ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการศึกษา
คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบาย

นโยบายที่ 1
นโยบายที่ 2
นโยบายที่ 3
นโยบายที่ 4
นโยบายที่ 5
นโยบายที่ 6

ระดับ
คุณภาพ

คําอธิบาย
ระดับคุณภาพ

4.00

ดีมาก

-

ไม่ประเมิน

3.13

ดี

2.80

ดี

5.00

ดีเยี่ยม

3.00

ดี
ดี

3.22

3. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา (พ.ศ.2560)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ /ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3

: การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็ นเลิศ
: การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
: ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน)

ระดับ
คุณภาพ
3
3

คําอธิบาย
ระดับคุณภาพ

4

ดีมาก

3

ดี

ดี
ดี
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4. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
สํา นั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชีย งใหม่ เขต 6 ได้ดําเนิ นการขับเคลื่ อน
การบริ หารจัดการศึ กษาตามแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดทําโครงการ
แผนงาน โดยยึดกลยุทธ์จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานเป็ นหลัก

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั ่นคงของมนุษย์และของชาติ
โครงการเสริ ม สร้า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลในสถานศึ ก ษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต)
ผลการดําเนินงาน
การขยายผลการดํ า เนิ น โครงการเสริ ม สร้า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บาล
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้กบั สถานศึกษาในสังกัด มีการติดตามการใช้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาร่วมกับคณะกรรมการ ก.ต.ป.น การดําเนิ นกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สําหรับผูบ้ ริหาร
และครูการดําเนิ นกิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ. น้อย การเก็บข้อมูลการประเมิน
พฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนั กเรียน และการดําเนิ นกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต
โดยการจัดสรรให้โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 16 โรงเรียน ในการดําเนิ นงาน
การนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาปี การศึกษา 2562 – 2563
จากการนิ เทศติดตาม การนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ปี การศึกษา 2563
จํานวน 50 โรงเรี ยน ของคณะนิ เทศบูรณาการประสานการมีส่วนร่ วมเพื่ อยกระดับคุ ณภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 ผลปรากฏว่า โรงเรียนในได้นําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้โรงเรียนทุกโรงเรียน
ดังนี้
1. แนวทางการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้โรงเรียน
1.1 จัดเป็ นรายวิชาเพิ่มเติม จํานวน 11 โรงเรียน
1.2 นําไปใช้ในชัว่ โมง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู/้ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน จํานวน 41 โรงเรียน
1.3 นําไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมฯ (หน้าที่พลเมือง)
หรือกลุ่มสาระอื่น จํานวน 50 โรงเรียน
จากการนิ เทศ ติ ดตามการนํ าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในโรงเรียน ผลปรากฏว่า
โรงเรียนส่วนใหญ่ได้นําไปใช้ในชัว่ โมง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู/้ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนและนํ าหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปใช้โรงเรียนนําไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมฯ (หน้าที่พลเมือง)
หรือกลุ่มสาระอื่น
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2. การบริหารจัดการ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
2.1 มีการวางแผนการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ จํานวน 50 โรงเรียน
2.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนิ นงาน จํานวน 50 โรงเรียน
2.3 มีการประชุมชี้ แจงแนวการดําเนิ นงาน จํานวน 50 โรงเรียน
2.4 มีการดํา เนิ นการนํ า หลักสูตรต้านทุ จ ริ ตศึ กษาไปใช้ในการการจัดการเรี ยนรู ้
จํานวน 50 โรงเรียน
2.5 มีการนิ เทศ ติดตามผลภายในสถานศึกษา จํานวน 50 โรงเรียน
2.6 มีการรายงานผลการดําเนิ นงานต่อตันสังกัดอย่างต่อเนื่ อง จํานวน 50 โรงเรียน
จากการนิ เทศ ติดตามการบริหารจัดการ หลักสูตรต้านทุจริตโรงเรียนในสังกัดมีการบริหารจัดการ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ทุกโรงเรียน

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูห้ ลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของครูผสู ้ อน
3.1 ครูมีการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนการจัดการรูก้ ่อนการสอนตามระดับชั้น
ที่สอนจํานวน 50 โรงเรียน
3.2 ครู มี การเตรี ยมสื่ อประกอบการสอนและเครื่ องมื อวัดผลและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้
จํานวน 50 โรงเรียน
3.3 ครู มี การบูรณาการหลักสู ตรต้านทุ จริ ตศึ กษากับกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ส้ ังคมศึ กษา
ศาสนาและวัฒนธรรมจํานวน 50 โรงเรียน
3.4 ครูมีการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื ๆ จํานวน 50 โรงเรียน
3.5 ครูมีการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน จํานวน 50 โรงเรียน
3.6 ครูมีการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดกิจกรรมกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือ
บูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา จํานวน 50 โรงเรียน
3.7 ครูมีการประเมินผลการเรียนรูต้ ามที่กาํ หนดในแผนการจัดการเรียนรู ้ จํานวน 50 โรงเรียน
3.8 ครูนําผลการประเมินมาใช้ในการสอนซ่อมเสริมหรือพัฒนาผูเ้ รียน จํานวน 50 โรงเรียน
3.9 ครูมีการลงบันทึกผลหลังการสอนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู ้ จํานวน 50 โรงเรียน
3.10 ครูมีการรายงานผลการประเมินผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคลและสรุปเป็ นรายชั้น จํานวน 50 โรงเรียน
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ครูผูส้ อนส่วนใหญ่ได้นําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ รบทุกหัวข้อ

4. คุณภาพผูเ้ รียน
4.1 ผูเ้ รียนที่ผ่านการประเมินผลการเรียนรูต้ ามเกณฑ์ที่กาํ หนดในแผนการจัดการเรียนรู ้
จํานวน 8,724 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
4.2 ผูเ้ รียนที่ผ่านการประเมินผลการทดสอบจาก สพฐ.จํานวน 0 คน คิดเป็ นร้อยละ 0
4.3 ผูเ้ รียนมีคุณธรรมในการป้ องกันการทุจริต ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กาํ หนด ดังนี้
- ทักษะกระบวนการคิด จํานวน 8,724 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
- อยู่อย่างพอเพียง จํานวน 8,724 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
- มีวินัย จํานวน 8,724 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
- ซื่อสัตย์สุจริต จํานวน 8,724 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
- มีจิตสาธาณะ จํานวน 8,724 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
หมายเหตุ ข้อ 2 ) จะรายงานเมื่อ สพฐ.นําแบบทดสอบไปทดสอบผูเ้ รียน
5. จุดเด่นของสถานศึกษา (สามารถเป็ นแบบอย่างได้/วิธีปฏิบตั ิที่ดี)
จากการนิ เทศติ ดตามโรงเรียน จํานวน 50 โรงเรี ยน ปรากฏว่าทุกโรงเรียนมีการนํ าหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในโรงเรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใ้ นชัว่ โมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู/้ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนและนํ าไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระสังคมฯ (หน้าที่พลเมือง) หรือกลุ่มสาระอื่นมีการนิ เทศติดตาม การนําหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปใช้ในโรงเรียน และมีการรายงานผลการดําเนิ นงานต่อหน่ วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่ อง
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้ องกันการทุจริต”
(กิจกรรมสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาสุจริต) ประจําปี งบประมาณ 2563
ผลการดําเนินงาน

1. บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาสุจริต
2. บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
มีการปรับเปลี่ ยนพฤติ กรรมเชิงบวก มีทัศนคติที่ดี มีความตระหนั กในการดําเนิ นงานและพัฒนา
งานในหน้าที่ดว้ ยคุณธรรมและความโปร่งใส
3. บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ได้รับการปลูกฝั งและเสริ มสร้างวิถีประชาธิ ปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติ วิธี ต่ อต้านการทุ จริ ต
คอรัปชัน่ และยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข
4. สํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่มีความมัน่ คง สามารถเสริ มสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมาหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข
5. สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
6. สํา นั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ย งใหม่ เขต 6 มี ร ะบบการวางแผน
การนํ าไปสู่การปฏิบัติ สามารถกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการบริ หารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมภิบาล
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โครงการนิ เทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ผลการดําเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิ บตั ิการวิ เคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน-เขียน,NT
และ O-NET เพื่อการนําไปใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ผลการดําเนิ นงานประชุ มเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านการอ่าน-เขี ยน,NT
และ O-NET เพื่อการนําไปใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. ครู ผูส้ อนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 ปี การศึ กษา 2562 ร้อยละ 100 มี ความรู ค้ วามเข้าใจ
ในแนวทางการยกระดับคุ ณภาพด้า นความสามารถด้า นการอ่ า นโดยมีการเตรี ย มความพร้อ ม
นําฐานข้อมูลผลการประเมินในปี ที่ผ่านมาสําหรับใช้ในการขับเคลื่อนคุณภาพด้านการอ่านออกเสียง
และการอ่ า นรู ้เ รื่ อ ง โดยใช้คู่ มื อ พัฒนาความสามารถด้า นการอ่ า นด้ว ยการสะแจกลู กสะกดคํา
ที่ สํ า นั ก งานมอบให้โ รงเรี ย นทุ ก โรงในสั ง กั ด และสนั บ สนุ น ให้โ รงเรี ย นใช้ป ระบวนการ PLC
ในการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพในโรงเรี ย น ส่ ง ผลให้ผ ลการประเมิ น ความสามารถด้า นการอ่ า น
ของนั ก เรี ย นดี ขึ้ นทั้ ง การอ่ า นออกเสี ย งและการอ่ า นรู ้เ รื่ อ ง โดยนั กเรี ยน ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1
ปี การศึกษา 2562 มีความสามารถด้านการอ่านออกเสียง จํานวน 1,149 คน มีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้ นไป
คิดเป็ นร้อยละ 68.02 และนั กเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 ปี การศึ กษา 2562 มีความสามารถ
ด้านการอ่านรูเ้ รื่อง จํานวน 1,245 คน มีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้ นไป คิดเป็ นร้อยละ 73.67 ซึ่งอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนด
2. คุณภาพการอ่านเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 โรงเรียนในสังกัดสํานั กงาน
เขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชียงใหม่ เขต 6 มีพัฒนาการดี ขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ พบว่าโดยภาพรวม
ผลการประเมินการอ่าน เขียน ในทุกระดับชั้นมีนักเรี ยนที่มีผลการประเมินการอ่านเขียนในระดับ
ปรับปรุงลดลง โดยมีผลการประเมินในระดับ พอใช้ ดี ดีมากเพิ่มขึ้ น
3. ครู ผูส้ อนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ปี การศึ กษา 2562 ร้อยละ 100 มี ความรู ค้ วามเข้าใจ
ในแนวทางการยกระดับคุณภาพด้านความสามารถด้านภาษาไทย และความสารถด้านคณิตศาสตร์
โดยมีการเตรียมความพร้อม นําฐานข้อมูลผลการประเมินในปี ที่ผ่านมาสําหรับใช้ในการขับเคลื่อน
คุ ณ ภาพผู ้เ รี ย นเกี่ ย วกั บ ความสามารถด้า นภาษาไทย และความสามารถด้า นคณิ ต ศาสตร์
โดยใช้คู่มือการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สาํ นักงานมอบให้ และสนับสนุ นให้โรงเรียนใช้ประบวนการ PLC
ในการขับเคลื่อนคุณภาพในโรงเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี 2562 สูงขึ้ นกว่าเป้ าหมาย
ที่ ว างไว้ โดยเฉพาะความสามารถด้า นคณิ ตศาสตร์ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ยระดับเขตพื้ นที่ การศึ กษา
สูงกว่าระดับประเทศและ มีนักเรียนของโรงเรียนศรีจอมทอง จํานวน 2 คนที่มีผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน
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4. ครูผูส้ อนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 และมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ปี การศึ กษา 2562 ร้อยละ 100
มีความรูค้ วามเข้าใจในแนวทางการยกระดับคุ ณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ห้ ลัก
(ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ) จากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้ นฐาน (O-NET)
โดยมีการเตรียมความพร้อม นําฐานข้อมูลผลการประเมินในปี ที่ผ่านมาสําหรับใช้ในการขับเคลื่อน
คุ ณภาพผูเ้ รี ยนโดยใช้คู่ มือการยกระดับผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ภ้ าษาไทย
คณิ ตศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ที่ สํา นั กงานมอบให้โรงเรี ย นทุ กโรงในสังกัดและ
สนับสนุ นให้โรงเรียนใช้กระบวนการ PLC ในการขับเคลื่อนคุณภาพในโรงเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนปี 2562 เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนด
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กิจกรรมที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม มีดงั นี้
กิจกรรมย่อยที่ 1 แต่ งตั้งคณะทํางาน และประชุ มเพื่อวางแผนการดําเนิ นงานตามโครงการ
พัฒนาคุ ณภาพการจัดการศึ กษาเรี ย นรวม ปี งบประมาณ 2563 “การอบรมเชิ งปฏิบัติการการ
คัดกรองเด็กพิเศษและการเขียนแผน IEP online เพื่อขอบริการสื่อและสอนเสริม ปี การศึกษา 2563”
ตามคําสัง่ สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ที่ 230/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563
เป็ นศึกษานิ เทศก์ที่รบั ผิดชอบและวิทยากรทรงคุณวุฒิจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
กิจกรรมย่อยที่ 2 “การอบรมเชิงปฏิบตั ิการการคัดกรองเด็กพิเศษและการเขียนแผน IEP online
เพื่อขอบริการสื่อและสอนเสริม ปี การศึกษา 2563” โดยในการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการฯ มีครูที่รับผิดชอบ
การจัดการเรี ยนรวมจากโรงเรี ยนในสังกัดสํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชียงใหม่ เขต 6
เข้ารับการอบรม จํานวน 84 คน พบว่า
1. ครูและบุคลากรทางการศึ กษา มีความรู ้ ความสามารถและทักษะในการ
จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา
2. โรงเรียนที่จดั การเรียนรวม สามารถจัดการศึกษาให้กบั นั กเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษทางการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม โดยการเขียนแผน IEP online เพื่อขอรับบริการสื่อ และสอนเสริม
3. โรงเรียนมีความเข้มแข็งจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ครู ผูป้ กครอง
องค์กรส่วนท้องถิ่น สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ
กิจกรรมย่อยที่ 3 สรุปผลการดําเนิ นงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวม ปี งบประมาณ 2563 “การอบรมเชิงปฏิบตั ิการการคัดกรองเด็กพิเศษและการเขียนแผน IEP online
เพื่อขอบริการสื่อและสอนเสริม ปี การศึกษา 2563” ไปยังหน่ วยงานต้นสังกัด
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กิจกรรมที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ งและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึ กษาเพื่อรองรับ
การประเมินภายนอก
ผลการดําเนิ นงานตามกิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก พบว่า โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้าง
ความเข้ม แข็ ง และพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ รองรั บ การประเมิ น ภายนอก
จํานวน 12 โรงเรียน มีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report) ดังนี้
1. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มี 3 มาตรฐาน ในภาพรวม พบว่า โรงเรียนทั้ง 12 โรง
มี ระดับคุ ณภาพของมาตรฐานทั้ง 3 มาตรฐาน ระดั บดี มาก คิ ดเป็ นร้อยละ 45.45 โดยมาตรฐานที่ 1
คุณภาพเด็ก มีระดับคุ ณภาพ ดี คิดเป็ นร้อยละ 45.45 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มีร ะดับคุ ณภาพดี ม าก คิดเป็ นร้อยละ 45.45 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่ เ น้นเด็ ก
เป็ นสําคัญ มีระดับคุณภาพดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 54.54
2. มาตรฐานการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน มี 3 มาตรฐาน ในภาพรวม พบว่า โรงเรียนทั้ง 12 โรง
มีระดับคุณภาพของมาตรฐานทั้ง 3 มาตรฐาน ระดับ ดี คิดเป็ นร้อยละ 75.00 โดยมาตรฐานที่ 1
คุณภาพผูเ้ รียนมีระดับคุณภาพดี คิดเป็ นร้อยละ 83.33 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและ
การจัดการมีระดับคุณภาพดี คิดเป็ นร้อยละ 75.00 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็ นสําคัญ มีระดับคุณภาพ ดี คิดเป็ นร้อยละ 58.33
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบนิเทศเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ผลการดําเนิ นงานตามกิจกรรมพัฒนาระบบนิ เทศเพือ่ ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามีขอ้ มูลสารสนเทศเพื่อการนิ เทศขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. โรงเรี ยนและสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษามีแผนนิ เทศและคู่มือนิ เทศเพื่อการนิ เทศ
ขับเคลื่ อนคุ ณภาพการศึ กษาระดับสถานศึ กษาทั้งระบบด้ว ยเทคนิ คการนิ เ ทศแบบหลากหลาย
ได้แก่ การนิ เทศสัญจร การนิ เทศโดยใช้ระบบ Conference การนิ เทศโดยใช้ ICT การนิ เทศแบบ X-Ray
การนิ เทศโดยใช้เครือข่ายเป็ นฐาน การนิ เทศแบบ Coaching&Mentoring และการนิ เทศ เพื่อขับเคลื่อน
ชุมชนการเรียนรู ้ PLC ทั้งในระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้ นที่การศึกษา
3. เกิ ดเครื อข่ ายร่ ว มมื อในการนิ เ ทศขับเคลื่ อนคุ ณภาพการศึ กษาระดับสถานศึ กษา
ทั้งระบบในระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้ นที่การศึกษา
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาความสามารถด้านการอ่าน เขียนนักเรียนกลุม่ ชาติพนั ธุ ์
ผลการดําเนิ นงานตามกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน เขียนนั กเรียนกลุ่มชาติพนั ธุ ์
ดังนี้
1. กลุ่มนิ เทศ ติตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้ดาํ เนิ นการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนิ นงานโครงการ และจัดประชุมชี้ แจงแนวทางการดําเนิ นงานแก่คณะกรรมการ
2. กลุ่มนิ เทศฯ ร่วมกับมูลนิ ธิภาษาศาสตร์ประยุกต์จัดอบรมการจัดทําสื่อและเทคนิ ค
วิธีการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อให้กบั โรงเรียน จํานวน 8 โรง
3. โรงเรียนที่ผ่านการอบรมสามารถใช้สื่อและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. กลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ต ามและประเมิ นผลการจัด การศึ ก ษา ร่ ว มกับ มู ล นิ ธิ ภ าษาศาสตร์
ประยุกต์ได้นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนครบทุกโรงเรียน

กิจกรรมที่ 6 จัดเวที แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละนําเสนอผลงานวิธีปฏิ บตั ิที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับเขตพื้ นที่การศึกษา
ผลการดําเนิ นงานตามกิ จกรรมจัดเวที แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู แ้ ละนํ าเสนอผลงานวิธี ปฏิบัติที่ ดี
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้ นที่การศึกษา มีดงั นี้
1. มี โรงเรี ยนที่ มี ผลการงานการพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษา ในมิ ติ คุ ณภาพผู เ้ รี ยนด้านวิ ชาการ
ที่มีผลงานวิธีปฏิบตั ิที่ดีและเป็ นแบบอย่างได้ ระดับเขตพื้ นที่การศึกษา จํานวน 39 โรงเรียน
2.มี โ รงเรี ย นที่ มี ผ ลการงานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ในมิ ติ คุ ณ ภาพผู ้เ รี ย น
ด้านคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ มีผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีและเป็ นแบบอย่างได้ ระดับเขตพื้ นที่ การศึ กษา
จํานวน 13 โรงเรียน
3. มีโรงเรี ยนที่ มีผลการงานการพัฒนาคุณภาพการศึ กษา ในมิติคุณภาพผูเ้ รี ยนด้านวิชาการ
และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่มีผลงานวิธีปฏิบตั ิที่ดีและเป็ นแบบอย่างได้ ระดับภาคเหนื อ
จํานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรีจอมทอง โรงเรี ยนบ้านนํ้ าตกแม่กลาง และโรงเรี ยนบ้านห้วยทราย
และได้นําเสนอผลงานในเวที การนํ า เสนอผลงานตามโครงการโรงเรี ย นสุ จ ริ ต ระดับภาคเหนื อ
จัดโดยสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2563
กิจกรรมที่ 7 ประชุมสรุป และรายงานผล
ผลการดําเนิ นงานตามโครงการนิ เทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ส่งผลการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดจนประสบความสําเร็จและได้รบั รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้
1. โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้ นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ปี การศึ กษา 2562 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละระดับประเทศ 4 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ได้รับโล่ รางวัล
พร้อมเกียรติบตั ร จํานวน 9 โรงเรียน
2. โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้ นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ปี การศึ กษา 2562 สู งกว่ าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละระดับประเทศ 3 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ได้รับเกี ยรติ บัตร
จํานวน 7 โรงเรียน
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3. โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้ นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ปี การศึ กษา 2562 สู งกว่ าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละระดับประเทศ 2 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ได้รับเกี ยรติ บัตร
จํานวน 9 โรงเรียน
4. โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้ นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ปี การศึ กษา 2562 สู งกว่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละระดับประเทศ 1 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ได้รับเกี ยรติ บัตร
จํานวน 14 โรงเรียน
5. โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้ นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ปี การศึ กษา 2562 สู งกว่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละระดับประเทศ 2 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ไ้ ด้รับเกียรติ บัตร
จํานวน 2 โรงเรียน
6. โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้ นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ปี การศึ กษา 2562 สู งกว่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละระดับประเทศ 1 กลุ่ มสาระการเรียนรู ้ ได้รับเกี ยรติ บัตร
จํานวน 3 โรงเรียน
7. โรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้ รียน (Reading) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ปี การศึ กษา 2562 คะแนนเฉลี่ ยรวม 2 ด้าน สู งกว่ าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละระดั บประเทศ ได้รั บเกี ยรติ บัตร
จํานวน 36 โรงเรียน
8. โรงเรียนขนาดเล็กที่จดั การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้ นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2562 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละระดับประเทศได้รบั เกียรติบตั ร จํานวน 11 โรงเรียน
9. โรงเรียนที่ดาํ เนิ นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนได้รับการยกย่องเป็ นโรงเรียนนํ าร่องพื้ นที่
นวัตกรรมการศึกษา ปี การศึกษา 2562 ได้รบั เกียรติบตั ร จํานวน 13 โรงเรียน
10. โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผูเ้ รียน (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ปี การศึกษา 2562 ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละระดับประเทศ ได้รบั โล่รางวัลพร้อมเกียรติบตั ร และเกียรติบตั ร จํานวน 30 โรงเรียน
11. โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผูเ้ รียน (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ปี การศึกษา 2562 ความสามารถด้านภาษาไทย สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ ได้รับเกียรติบตั ร
จํานวน 5 โรงเรียน
12. โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผูเ้ รียน (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ปี การศึกษา 2562 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ ได้รับเกียรติบตั ร
จํานวน 15 โรงเรียน
13. โรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพผูเ้ รียน (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ปี การศึกษา 2562 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับเกียรติบตั ร จํานวน 2 คน
ได้แก่ เด็กหญิงธนัญพร เปอะเขียว และเด็กหญิงณัชชา รักรังสรรค์ โรงเรียนศรีจอมทอง
14. โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
จากสํานั กงานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา (องค์การมหาชน) ปี งบประมาณ 2562
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โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับปฐมวัย ระดับดีมาก และระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ระดับดี จํานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง และโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ ม
15. โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
จากสํานั กงานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา (องค์การมหาชน) ปี งบประมาณ 2562
โดยมี ผลการประเมิ นคุ ณภาพภายนอกระดั บปฐมวั ย และระดั บการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ระดั บ ดี
จํ านวน 9 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนบ้านห้วยปู โรงเรี ยนชุ มชนบ้านแปะ โรงเรี ยนบ้านแม่ สอย
โรงเรี ยนบ้า นห้วยม่ ว ง โรงเรี ยนบ้า นแม่ ปาน โรงเรี ย นชุ ม ชนตํ า บลท่ า ผา โรงเรี ย นบ้า นทุ่ งแก
โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบและ โรงเรียนบ้านสบแม่รวม
16. โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
จากสํานั กงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึ กษา (องค์การมหาชน) ปี งบประมาณ 2562
โดยมี ผลการประเมิ นคุ ณภาพภายนอกระดับการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ระดับดี จํา นวน 2 โรงเรี ย น
ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่ อย และโรงเรียนบ้านสบวาก
17. โรงเรียนที่ได้รบั รางวัลกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิต - 19
ระดับเหรี ยญทอง จํานวน 4 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนชุ มชนตําบลท่ าผา โรงเรี ยนบ้านแจ่มหลวง
โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย และโรงเรียนศรีจอมทอง
18. โรงเรี ยนที่ ได้รับรางวัลกิ จกรรมพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอนในสถานการณ์ โควิ ต - 19
ระดั บเหรี ย ญเงิ น จํ านวน 9 โรงเรี ยน ได้ แก่ โรงเรี ยนบ้านกองแขก โรงเรี ยนบ้านปากทางท่ า ลี่
โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ ม โรงเรียนบ้านปางหินฝน โรงเรียนบ้านนํ้าตกแม่กลาง โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรียนบ้านจันทร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) และโรงเรียนบ้านใหม่สารภี
19. โรงเรี ยนที่ ได้รับรางวัลกิ จกรรมพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอนในสถานการณ์ โควิ ต - 19
ระดั บ เหรี ย ญทองแดง จํา นวน 3 โรงเรี ย น ได้แ ก่ โรงเรี ย นบ้า นทุ่ ง แก โรงเรี ย นบ้า นแม่ น าจร
และโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง
20. โรงเรี ยนที่ ไ ด้ รั บรางวั ล กิ จ กรรมด้ านการจั ดการศึ กษาเพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต
เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม ระดับเหรี ย ญทอง จํานวน 4 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนบ้า นปากทางท่ า ลี่
โรงเรียนบ้านกองแขก โรงเรียนชุมชนตําบลท่าผา และโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย
21. โรงเรี ยนที่ ไ ด้ รั บรางวั ล กิ จ กรรมด้ านการจั ดการศึ กษาเพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับเหรียญเงิน จํานวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรี ยนไทยรั ฐวิ ทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) โรงเรี ยนชุ มชนบ้านพร้าวหนุ่ ม โรงเรี ยนบ้านแจ่ มหลวง
และโรงเรียนบ้านปางหินฝน
22. โรงเรี ยนที่ ไ ด้ รั บรางวั ล กิ จ กรรมด้ านการจั ดการศึ กษาเพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต
เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้อม ระดั บเหรี ยญทองแดง จํ านวน 6 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนศรี จอมทอง
โรงเรียนบ้านนํ้ าตกแม่กลาง โรงเรียนบ้านใหม่สารภี โรงเรียนบ้านทุ่งแก โรงเรียนบ้านปางหินฝน
และโรงเรียนบ้านแม่นาจร
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23. โรงเรี ยนที่ ได้รับรางวัลกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ดา้ นการเรี ยนการสอน
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ระดับเหรียญทอง จํานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโรงวัว โรงเรียนบ้านท่าข้าม
โรงเรียนบ้านขุนกลาง และโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ 13
24. โรงเรี ยนที่ ได้รับรางวัลกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ดา้ นการเรี ยนการสอน
เพื่ อส่ งเสริ มคุ ณธรรม ระดั บเหรี ยญเงิ น จํ านวน 7 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนชุ มชนบ้านช่ างเคิ่ ง
โรงเรี ยนบ้านแม่ ซา โรงเรี ย นบ้า นสบเตี๊ ยะ โรงเรี ย นศรี จ อมทอง โรงเรี ย นบ้า นแม่ แ ดดน้ อ ย
โรงเรียนบ้านแจ่มหลวงและโรงเรียนบ้านปางหินฝน
25. โรงเรียนที่ จดั กิจกรรมการเรียนรูแ้ ละผลิตสื่อการเรียนรูด้ า้ นสิ่ งแวดล้อมศึกษา ได้รับโล่รางวัล
จํานวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง
26. โรงเรี ย นที่ จัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู แ้ ละผลิ ตสื่ อการเรี ย นรู ้ด า้ นสิ่ งแวดล้อมศึ กษา
ได้รบั เกียรติบตั ร จํานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านปางหินฝน
27. โรงเรี ยนที่ จัดภูมิทัศน์ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่ อการจัดการเรี ยนการสอน
ปี การศึกษา 2563 ได้รบั เกียรติบตั ร จํานวน 18 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรีจอมทอง โรงเรียนบ้านเมืองกลาง
โรงเรี ยนบ้านหาดนาค โรงเรี ยนบ้านห้วยสะแพด โรงเรี ยนบ้านแม่ สอย โรงเรี ยนบ้านขุ นแปะ
โรงเรี ยนบ้านท่ าข้าม โรงเรี ยนชุ มชนบ้านพร้าวหนุ่ ม โรงเรี ยนบ้านสองธาร โรงเรี ยนบ้านโม่ งหลวง
โรงเรี ยนองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ 13 โรงเรียนบ้านทุ่งแก โรงเรียนบ้านสบแม่รวม โรงเรี ยนบ้านขุนแม่หยอด
โรงเรียนบ้านห้วยปู โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย โรงเรียนบ้านจันทร์ และโรงเรียนสามัคคีสนั ม่วง
รูปภาพประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการประสานความร่วมมือ
เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี การศึกษา 2563

รูปภาพการนิเทศโรงเรียนประจําภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
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โครงการงานศิ ล ปหัตถกรรมนัก เรี ยน ระดับ เขตพื้ นที่ การศึ ก ษา ปี การศึ ก ษา
2562-2563
ผลการดําเนินงาน

1. ประสานข้อมูลกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้ นที่การศึกษา
2. จัดประชุมชี้ แจงการจัดการแข่งขันและการบันทึกผลการแข่งขันในระดับกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 12 แห่ง เพื่อนําข้อมูลไปวางแผนจัดการแข่งขันในระดับเขตพื้ นที่การศึกษา
3. ประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการแข่งขันในระดับเขตพื้ นที่การศึกษา
4. จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้ นที่การศึกษา
5. ส่งผูช้ นะเลิศแต่ละกิจกรรมไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
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โครงการส่ ง เสริ ม การอ่ า นตามรอยพระจริ ย วั ต รสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี งบประมาณ 2563
ผลการดําเนินงาน

1. กลุ่ มนิ เทศ ติ ตามและประเมินผลการจัดการศึ กษา ได้ดําเนิ นการแต่ งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนิ นงานโครงการ และจัดประชุมชี้ แจงแนวทางการดําเนิ นงานแก่คณะกรรมการ
2. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่โรงเรียนในสังกัด เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
3. โรงเรี ยนสมัครเข้าร่ ว มโครงการฯ จํานวน 5 โรงเรี ย น ได้แ ก่ โรงเรี ย นศรี จอมทอง
โรงเรี ยนชุ มชนบ้านพร้าวหนุ่ ม โรงเรี ยนบ้านาฮ่ อง โรงเรี ยนบ้านแม่ ซาและโรงเรี ยนบ้านขุ นแม่ หยอด
คัดเลือกหนั งสือพระราชนิ พนธ์ฯ ตามรายการและงบประมาณโรงเรียนละ 12,000 บาท ที่และดําเนิ นการ
จัดซื้ อหนังสือพระราชนิ พนธ์ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้ น จํานวน 60,000 บาท
4. กลุ่ ม นิ เทศ ติ ต ามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ได้จั ด สรรงบประมาณ
ให้กั บ โรงเรี ย นสํ า หรั บ ดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า น โรงเรี ย นละ 2,000 บาท
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 10,000 บาท
5. กลุ่มนิ เทศ ติตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านครบทุกโรงเรียน
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โครงการการเตรี ยมความพร้อมการจัดกิ จกรรม “บ้านนักวิ ทยาศาสตร์นอ้ ย”
ในการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ปี การศึกษา 2562
ผลการดําเนินงาน

กิ จกรรมที่ 1 “บ้านนั กวิ ทยาศาสตร์น้อย” ในการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ปี การศึ กษา 2562
ตามคําสัง่ สํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึ กษาเชียงใหม่ เขต 6 ที่ 76/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563
จํานวน 12 คน เป็ นศึกษานิ เทศก์ที่รบั ผิดชอบและคุณครูปฐมวัยที่มีประสบการณ์ในการทํากิจกรรม
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ยประเทศไทย
กิจกรรมที่ 2 การอบรมทดแทนให้โรงเรี ยนในโครงการสําหรับครูผูท้ ี่ไม่ผ่านการอบรมขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2
ในการจัดอบรมทดแทนให้โรงเรี ยนในโครงการสําหรับครูที่ไม่ผ่านการอบรมขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2
มีจาํ นวนครูที่เข้ารับการอบรมจํานวน 15 คน ซึ่งเป็ นครูในโรงเรียนรุ่นที่ 9 และรุ่นอื่นๆ ที่ไม่ผ่านการอบรม
จากการอบรม พบว่า
1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ทั้งหมด
ที่เปิ ดสอนระดับปฐมวัยทั้งหมด 92 โรงเรียน ได้เข้าโครงการบ้านนั กวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ มีการบริหารจัดการดําเนิ นการตามแนวทางโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และผ่านเกณฑ์การประเมินเพือ่ ขอรับตราพระราชทาน
2. ครูปฐมวัยที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 15 คน มีความรูค้ วามเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์สาํ หรับเด็กปฐมวัยได้
3. ครูปฐมวัยที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 15 คน สามารถจัดกิจกรรม “บ้านนั กวิทยาศาสตร์น้อย”
ในการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ตามโครงการ “บ้านนั กวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
ปี การศึกษา 2563
4. ผูน้ ําเครือข่ายท้องถิ่นและวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นได้ถ่ายทอดองค์ความรูท้ ี่ได้รับมา
ส่งผลให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและสามารถดําเนิ นโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กิจกรรมที่ 3 การประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทานผลการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน
“บ้า นนั ก วิ ท ยาศาสตร์ น้ อ ยประเทศไทย” จากจํ า นวนที่ ส่ ง เข้า ประเมิ น ในปี การศึ กษา 2562
จํานวน 33 โรงเรียน มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้ารับตราในปี การศึกษา 2563 จํานวน 21 โรงเรียน

กิจกรรมที่ 4 นิ เทศ กํากับ ติดตาม การดําเนิ นงาน โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ยประเทศไทย”
จากการนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนั กวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทยในปี การศึ ก ษา 2563 พบว่ า โรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ที่เข้าร่วมโครงการ มีการดําเนิ นงานตามแผนและขั้นตอนของการส่ง
การประเมินตามเกณฑ์ โดยจัดกิจกรรมการสื บเสาะผ่ านการทดลอง 20 กิจกรรม และโครงงาน
การทดลอง 1 โครงงาน ทั้งนี้ เป็ นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้ทาํ ต่อเนื่ องและขยายผลมาโดยตลอดทั้ง 9 รุ่น
กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการดําเนิ นงานตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ยประเทศไทย” ได้จดั ทํารายงาน
ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ยประเทศไทย ”ส่งไปยัง สบว.
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โครงการการส่ ง เสริ ม และพัฒ นาโรงเรี ย นนํา ร่อ งพื้ นที่ น วัต กรรมการศึ ก ษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ผลการดําเนินงาน

1. กลุ่ มนิ เทศ ติตามและประเมินผลการจัดการศึ กษา ได้จัดสรรงบประมาณตามหนั งสือ สพฐ.
ที่ ศธ 04288/ว 68 ลว. 3 เม.ย.63 จํานวน 501,600 บาท ให้กับโรงเรียนนํ าร่ องพื้ นที่ นวัตกรรมการศึกษา
ในสังกัดจํานวน 11 โรงเรียนๆ ละ 45,600 บาท เพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้อง กับบริบทของ
โรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้ น
2. กลุ่มนิ เทศ ติตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จดั การประชุมปฏิบตั ิการพัฒนา
ลักสูตรสถานศึ กษาฐานสมรรถนะโรงเรียนนํ าร่องพื้ นที่นวัตกรรมการศึ กษาในสังกัด 11 โรงเรียน
เพื่อโรงเรี ยนได้นําความรูค้ วามเข้าใจไปปรับปรุงหลักสูตรสถานศึ กษาให้สอดคล้องกับนวัตกรรม
ของโรงเรียนโดยใช้งบประมาณ จํานวน 87,906 บาท (ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04288/ว 68 ลว. 3 เม.ย. 63)
3. กลุ่ มนิ เทศ ติตามและประเมินผลการจัดการศึ กษา ได้จัดสรรงบประมาณตามหนั งสือ สพฐ.
ที่ ศธ 04288/ว 68 ลว. 3 เม.ย. 63 จํานวน 215,000 บาท ให้กับโรงเรี ยนนํ าร่ องพื้ นที่ นวัตกรรม
การศึ กษาในสั งกัดจํ านวน 11 โรงเรี ยน เพื่ อใช้ในการปรั บปรุ งหลั กสู ตรสถานศึ กษาให้สอดคล้อง
กับนวัตกรรมของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น
4. กลุ่มนิ เทศ ติ ตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
การบริหารจัดการ รวมถึงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ฯลฯ โรงเรียนนํ าร่องในสังกัดครบทุกโรงเรียน
ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานบุคคล
ผลการดําเนินงาน

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึ กษา
เชียงใหม่ เขต 6 มีความเข้าใจ ในกระบวนการพัฒนา ปรับปรุงระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถนําเครื่องมือและกระบวนการ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ ในงานของตนเองได้
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึ กษา
เชียงใหม่ เขต 6 มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการงานและองค์ความรูท้ ่ีดี สามารถนํ าไป พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึ กษา
เชียงใหม่ เขต 6 มีทักษะเชิงปฏิบตั ิงาน ทักษะด้านมนุ ษย์สัมพันธ์และทักษะ ด้านกระบวนการคิด
สามารถปฏิบตั ิงานตามตําแหน่ งหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึ กษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและการลดความเหลี่ยมลํ้าทางการศึกษา
โครงการดูแลช่วยเหลือและคุม้ ครองนักเรียน
ผลการดําเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียน
กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผลที่เกิดขึ้ น
1. มีสถานศึกษาได้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น ประจํ า ปี 2563 เป็ นตั ว แทนในระดั บ เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา จํ า นวน 1 แห่ ง
คื อ โรงเรี ยนบ้านห้วยยา อํา เภอกัล ยาณิ วัฒ นา จังหวัดเชี ย งใหม่ อยู่ ร ะหว่ า งรอผลการประกาศ
เรื่องรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจําปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการที่ 15
2. การประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนั กเรียนในสถานศึกษา เป็ นการประเมินตนเอง
ของสถานศึ กษาโดยอิ งหลักเกณฑ์ตามคู่ มื อการคัดเลื อกสถานศึ กษาและสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนั กเรียน ประจําปี 2563 (สพฐ.กําหนดให้ ปี 2562-2564
เป็ นปี แห่ งการรู จ้ ักรัก เข้า ใจ ห่ ว งใย ไม่ ทิ้ งใครไว้ข า้ งหลัง) กํา หนดประเมิ น ตนเองตามปฏิ ทิ น
ในการดําเนิ นงานในเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี (กําหนดจบปี การศึกษา) เนื่ องจากต้องการประเมิน
พั ฒนาการทํ างานครบรอบตามปี การศึ กษา ส่ วนในปี การศึ กษา 2563 ที่ ผ่ านมา พบว่ า มี สถานศึ กษา
มีค วามพร้อมและส่ งผลการประเมินตนเอง จํานวน 53 แห่ ง คิ ดเป็ นร้อยละ 53.54 ส่ วนสถานศึ กษา
อี ก 46 แห่ ง คิ ดเป็ นร้อยละ 46.46 ยั ง อยู่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาขอประเมิ น ตนเอง ในรอบต่ อ ไป
ทั้งนี้ ผลการประเมินที่ ได้นําไปใช้เพื่อวางแผน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุ งการทํางานเพื่อส่งเสริ ม
สนับสนุ นสถานศึกษาในสังกัดต่อไป มากกว่านําไปตัดสินในการรับรางวัล
กิ จ กรรมที่ 1.2 พัฒ นานั ก จิ ต วิ ท ยาประจํา สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาปฏิ บัติ ง าน
ในสถานศึกษา
ผลที่เกิดขึ้ น
ดําเนิ นการทําหนังสือแจ้งให้ขา้ ราชการครูทาํ หน้าที่ครูนักจิตวิทยาเข้ากลุ่มแจ้งข่าวสารเฉพาะกิจ
เฝ้ าระวั ง ติ ด ตามข่ า วสารของสํ า นั ก งานเขตพื้ นการศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 6
เป็ นกลุ่ มไลน์ ศตข./นั กจิ ตวิ ทยา สพป.เชี ยงใหม่ เขต 6 เพื่ อใช้ในการติ ดต่ อ สื่ อสารแจ้งเหตุ การณ์ต่ างๆ
ที่เกิดขึ้ นกับผูเ้ รียน
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กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินกั เรียน
กิจกรรมที่ 2.1 เปิ ดพื้ นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียน
ผลที่ เกิดขึ้ น มีส ถานศึ กษาจัดส่ งโครงการเข้า รับการสนั บสนุ น สพป.เชี ยงใหม่ เขต 6
ได้จัดสรรงบประมาณให้ไปดําเนิ นการภายใต้บริ บทการดําเนิ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติ ด
ในพื้ นที่ชุมชนมีการแพร่ระบาด (A) แก่สถานศึกษาปลอดยาเสพติด จํานวน 8 แห่งๆ ละ 5,000 บาท
รวมเป็ นเงิ น 40,000 บาท อยู่ ร ะหว่ า งดํ า เนิ นการและรอการรายงานผลการดํา เนิ น กิ จ กรรม
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
กิจกรรมที่ 3 การคุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิเด็ก
กิจกรรมที่ 3.1 การดําเนิ นการคุม้ ครองและช่วยเหลือนักเรียนมีการเผชิญเหตุพิเศษ
ผลที่ เกิ ดขึ้ น การดํ าเนิ นการให้การช่ วยเหลื อนั กเรี ยน มี การเผชิ ญเหตุ พิ เศษ ผ่ านกองทุ น
ช่วยเหลือเด็กยากจน จากกลุ่มงานสวัสดิการและกองทุนการศึกษา
กิจกรรมที่ 3.2 การวิจยั การดูแลช่วยเหลือและคุม้ ครองนักเรียน
ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ดํ า เนิ น การในลั ก ษณะการวิ จัย เอกสาร แนวทางการจัด การบริ ห าร
ค่ายทักษะชีวิต เพื่อค้นหารูปแบบการพัฒนาผูเ้ รียนเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างความเป็ น พลเมืองดี
ลดพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับปั ญหารอบตัวที่ส่งผลกับคุณภาพชีวิตของผูเ้ รียน ผ่านการจัด
กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต และการจัดการพื้ นที่สร้างสรรค์ ให้นักเรียน อยู่ระหว่างการดําเนิ นการจัดค่ายทักษะชีวิต
จึงไม่สามารถสังเคราะห์ผลที่เกิดขึ้ นและนําเสนอได้ในขณะนี้ กําหนดสังเคราะห์ผลในเดือนตุลาคม 2563
กิจกรรมที่ 3.3 การส่ งเสริ มสนั บสนุ นการไปปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์เ ฉพาะกิ จ คุ ม้ ครองและช่ ว ยเหลื อนั กเรี ย น (การไปปฏิ บัติห น้า ที่ ตามพื้ นที่ ,การเข้า ประชุ ม ,
การเข้ารับการพัฒนาอบรมสัมมนาฯ)
ผลที่เกิดขึ้ น ได้ส่งเสริ มสนั บสนุ นให้นักจิตวิทยาโรงเรี ยนประจําสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ไปประชุมพัฒนาตนเอง ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2563 ที่ สีดารี สอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก
การเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการอําเภอจอมทอง การประชุมสร้างเครือข่ายกับโรงพยาบาลจอมทอง
และอยู่ระหว่างดําเนิ นการรอไปเข้ารับการพัฒนาของผูอ้ ํานวยการกลุ่ มส่ งเสริมการจัดการศึ กษา
ในระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2563 ที่ สีดารีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก
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โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ผลการดําเนินงาน

กิ จกรรมที่ 1 การจัดทําข้อมู ลพื้ นฐานตรวจสอบเพื่อเป็ นสารสนเทศของการพัฒนานักเรี ยน
โดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผลที่เกิดขึ้ น ได้ขอ้ มูลพื้ นฐานและสารสนเทศของการพัฒนานักเรียนโดยใช้ระบบการดูแล
ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น และสร้า งความรู ้ค วามเข้า ใจให้ส ถานศึ กษานํ า ไปใช้เ ป็ นกระบวนการหลั ก
ในการรูจ้ กั เข้าใจ เข้าถึง นั กเรียนของแต่ละสถานศึกษา ผ่านการคัดกรองนั กเรียน การเยี่ยมบ้าน
การประชุมผูป้ กครอง การพัฒนาการส่งต่อเพื่อช่วยให้นักเรียนได้พฒ
ั นาอย่างเต็มศักยภาพ
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผูเ้ รียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผลที่เกิดขึ้ น ได้พฒ
ั นาผูเ้ รียนโดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านการส่งเสริมสนับสนุ น
การพั ฒนา และการแก้ไขปั ญหาของนั กเรี ยนภาพรวมของโรงเรี ยน 100 แห่ ง จํ านวน 14,111 คน
มีผลที่ประจักษ์ ดังนี้
1. มีสถานศึกษาได้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
ช่ ว ยเหลื อ นั กเรี ย น ประจํ า ปี 2563 เป็ นตั ว แทนในระดั บ เขตพื้ นที่ การศึ กษา จํ า นวน 1 แห่ ง
คือ โรงเรี ย นบ้านห้ว ยยา อํา เภอกัลยาณิ วัฒนา จังหวัดเชีย งใหม่ อยู่ร ะหว่า งรอผลการประกาศ
เรื่อง รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจําปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการที่ 15
2. การส่งต่อในระบบการดูแลช่วยเหลือนั กเรียน จํานวน 5 ราย เป็ นเพียงการสนั บสนุ น
ให้นักเรี ยนปรับสภาวะการดําเนิ นชีวิตช่วยเหลื อในคราวลําบากขาดแคลน เช่น เจ็บป่ วย บ้านถู กไฟไหม้
เพื่อป้ องกันไม่ให้มีพฤติกรรมเป็ นไปทางที่ดี ตั้งใจเรียน ได้ช่วยเหลือไปเป็ นเงิน 12,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
ผลที่เกิดขึ้ น ดําเนิ นการโดยการออกแบบผ่ านกิจกรรมลงไปสู่ผูเ้ รียน ผ่านการกิจกรรม
การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ให้ผูเ้ รียนส่งผลงานเข้าประกวดได้ทุกโรงเรียน ไม่นํานั กเรียน
มาจัดการแข่ งขัน จุ ดใดจุ ด หนึ่ ง ทํา ให้เ พิ่ ม ค่ า ใช้จ่ า ยในการบริ ห ารจัด การ หวังให้เ กิ ด ประโยชน์
กับผูเ้ รียนมากที่สุด แล้วตัดสินผลงานพร้อมมอบรางวัล ระดับรางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 1,000 บาท
ส่วนรางวัลประเภทอื่น ลดระดับลงไป
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ผลที่ เกิดขึ้ น สถานศึ กษาขยายโอกาสทางการศึ กษา ทั้ง 28 แห่ง ดําเนิ นการครบถ้วน
มีลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดมากกว่าเป้ าหมายที่กาํ หนด จํานวน 2,349 นาย
(เป้ าหมาย 100 นาย)
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต
ผลที่เกิดขึ้ น
1. ดําเนิ นงานการจัดค่ายทักษะชีวิตบนพื้ นฐานของข้อมูลที่ได้สํารวจข้อมูลนั กเรียนในกลุ่ม
ที่เฝ้ าระวัง จากระบบสารสนเทศยาเสพติดปี 2562-2563 และข้อมูลที่คดั กรองแล้ว จากระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดค่ายทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตนั กเรียน ลดพฤติกรรมเสี่ยง
ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติ ดและปั ญหาอื่น สอดคล้องกับหลักการ และเหตุที่สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้ นฐานกําหนดไว้
2. ขณะนี้ อยู่ระหว่างดําเนิ นการและรอการรายงานผลภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
โดยกําหนดกลุ่มเป้ าหมายไว้ 200 คน สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
จัดค่ ายสองจุ ด คือโรงเรี ยนบ้านแม่ตะละและโรงเรี ยนบ้านขุนกลาง จัดสรรให้โรงเรี ยนละ 40,000 บาท
รวมสองจุดเป็ นเงิน 80,000 บาท
3. เน้นการบริหารจัดการค่ายทักษะชีวิตที่จดั ขึ้ น ระดับสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาได้จดั ขึ้ น
ภายใต้บริบทพื้ นที่เพื่อหาความเหมาะสมในการดําเนิ นการ ได้กาํ หนดจัดค่ายออกเป็ นสองจุดปฏิบตั ิและ
เลือกโรงเรียนเป็ นกลุ่มเป้ าหมายตามข้อมูลและบริบทที่เหมาะสม เน้นผลที่เกิดขึ้ น จากการจัดค่าย
ทักษะชีวิตเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย ด้านการจัดค่าย ความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการบริหารงบประมาณ
การนํ ากิจกรรมไปปรับใช้ต่อในสถานศึกษา นอกจากนี้ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
ได้เรียนรูแ้ ละร่วมกันทํากิจกรรม ทั้งโรงเรี ยนในด้านความปลอดภัยของนั กเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม
เป็ นไปอย่างเรี ยบร้อย เนื่ องจากบริ บทพื้ นที่ ของโรงเรี ยนสํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
เชียงใหม่ เขต 6 เป็ นพื้ นที่สูง ไหล่เขา หย่อมบ้าน หากจัดกิจกรรมที่จุดเดียวต้องมีการนํ านั กเรียน
ออกจากพื้ นที่ไปทํากิจกรรม เพื่อป้ องกันปั ญหาด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุ ที่จะเกิดขึ้ น จึงได้นํา
แนวทางนี้ ไปร่วมตัดสินใจที่กาํ หนดจุดปฏิบตั ิการอบรมในแนวทางนี้ เกิดขึ้ น และการขนส่ง ต้องมีการ
ใช้งบประมาณ ด้านการขนส่งในการนํานักเรียนไปทํากิจกรรม ซึ่งคาดหวังไว้แนวทางนี้ ลดค่าใช้จ่ายในด้านนี้
ได้อย่างดียิ่ง ทําให้สามารถ นํางบประมาณที่ได้รบั ไปใช้จดั กิจกรรมได้อย่างราบรื่นและครบถ้วน
กิจกรรมที่ 6 การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอื่นเพื่อการขับเคลื่อนการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น เพื่อนช่วยเพื่อน)
ผลที่เกิดขึ้ น ได้ส่งเสริมสนั บสนุ นผ่านกิจกรรมศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE
ในโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา ทั้ ง 28 แห่ ง มี โรงเรี ยนสามารถดํ าเนิ นการได้โดดเด่ น คื อ
โรงเรี ยนบ้านห้วยยา ได้รั บการคัดเลื อกเป็ นตัวแทนของจังหวัดเชี ยงใหม่ เข้าประกวดในระดั บภาคเหนื อ
ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ได้สนับสนุ นงบดําเนิ นการในการเดินทางไปประกวดแข่งขันเป็ นเงิน 5,000 บาท
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โครงการการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดําเนินงานรับนักเรียน ปี การศึกษา 2563
ผลการดําเนินงาน

จากการดํ า เนิ นงานตามโครงการ ผลการรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษาตลอดจนการกํ า กั บ ติ ด ตามนั ก เรี ย นที่ ผ่ อ นผั น เด็ ก ตกหล่ น
เด็ กออกกลางคันได้เข้าเรียนในระบบ และนอกระบบ จนจบการศึ กษาภาคบังคับและขั้นพื้ นฐาน
ตลอดจนการจัดทําทะเบียนเอกสารทางการศึกษาได้ถูกต้องตามแนวปฏิบตั ิการวัดและประเมินผล
การเรียนรูต้ ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551
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โครงการป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา ประจํา ปี 2563
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาทุกแห่ง สามารถดําเนิ นกิจกรรมได้ตามที่กาํ หนด
2. มีลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป้ าหมายที่กาํ หนด จํานวน 2,349 นาย
เชิงคุณภาพ
1. ลูกเสือได้ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด
2. ลู กเสื อมีค วามรู ้ ความเข้า ใจและมี ส่ว นร่ วมกิจ กรรม นํ าสู่ การปฏิบัติ การป้ องการ
และแก้ไขปั ญหายาเสพติดและ อบายมุข แลโรคเอดส์ ได้อย่างถูกต้องทั้งตนเองและชุมชน
3. ได้เสริ มสร้างเครื อข่ายนั กเรียนแกนนํ าป้ องกัน เฝ้ าระวัง ดูแล การแพร่ระบาดของยาเสพติ ด
อบายมุขในสถานศึกษา
4. ลูกเสือและเนตรนารีเกิดทักษะในชีวิตในการป้ องการตนเองให้ห่างใกล้ยาเสพติด
5. ได้รูปแบบการจัดกิจกรรม ให้ตระหนัก ถึงโทษ พิษภัย ยาเสพติดมากขึ้ น
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงการการสร้างจิตสํานึกและความรูใ้ นการผลิตและบริโภคที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนทุกโรงเรียน/นั กเรียน ในสังกัดสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ได้รบั การส่งเสริมด้านความรู ้ การสร้างจิตสํานึ กด้านการผลิตและบริโภคที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. โรงเรียนในกลุ่มเป้ าหมาย จํานวน 19 โรง เป็ นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน
ในการสร้างจิตสํานึ กและความรูใ้ นการผลิตและบริโภคที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. สํานั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และโรงเรี ยนทุกโรงในสังกัด
มีการปรับปรุงและพัฒนาสํานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) มีบริบทที่เป็ นแบบอย่างเอื้ อหรือสนั บสนุ น
การเรียนรูข้ องนักเรียนและชุมชน
4. โรงเรียนทุกโรงเกิดความตระหนั ก และมีจิตสํานึ กต่อการผลิต และบริโภคที่เป็ นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
เชิงคุณภาพ
1. สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชียงใหม่ เขต 6 และโรงเรี ยนทุ กโรงในสังกัด
สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็ นสํานักงานสีเขียว
2. นักเรียน/ครู /บุคลากรในโรงเรียน และสําสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชีย งใหม่ เขต 6 มี ความรู ้ และเกิดความตระหนั ก มี จิต สํานึ กในการผลิ ตและบริ โภคที่ เ ป็ นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปี งบประมาณ 2563 ของสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ผลการดําเนินงาน

1. จัดทําเล่มแผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ 2563 จํานวน 30 เล่ม
2. จัดประชุมแผนปฏิบตั ิการประจําปี 2563 ดังนี้
- ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
- ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท ตําบลบ้านปง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
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โครงการการประชุมผูบ้ ริหารการศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น
ผลการดําเนินงาน

1. ผู บ้ ริ หารการศึ กษา ผู บ้ ริ หารสถานศึ กษา ศึ กษานิ เทศก์ และบุ คลากรเจ้าหน้าที่ รับทราบ
และเข้าใจนโยบาย และทิศทางการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา ฯ
2. การดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาเชี ย งใหม่ เขต 6
มีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้ น
ตามเป้ าหมาย
3. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและข้าราชการมีทศั นคติต่อการปฏิบตั ิงานในทางที่ดีและสร้างเสริม
ความสามัคคี
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โครงการขับเคลื่ อนคุณภาพการศึ กษา โดยคณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้ นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ปี การศึกษา 2563
ผลการดําเนินงาน

1. ผลด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
1. มีขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทัว่ ไป
ของสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบตั ิการประจําปี
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน จากกลุ่มต่างๆ ในสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
2. ได้จดั ทําระบบข้อมูล สารสนเทศ โดยรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล
และสารสนเทศให้เป็ นปั จจุบนั
3. ได้รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็ นข้อมูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรมการ
ติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึ กษา ถึ งจุ ดเด่ น จุ ดที่ ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
โดยบรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษาและ
ประธานกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษา
4. ได้รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็ นข้อมูลและสารสนเทศต่อผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทุกโรง ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
2. ผลด้านการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา
1. ได้วเิ คราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาด้านวิชาการ
ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
2. ได้กาํ หนดการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษา โดยศึกษานิ เทศก์
นําเครื่องมือนิ เทศ ดําเนิ นการนิ เทศสถานศึกษา นํ าแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และการนิ เทศการศึ กษา มากําหนด วิธีการ เครื่องมือในการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิ เทศการศึกษา
3. ได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและการนิ เทศการศึ กษา โดยจัดทําแผนปฏิ บัติการนิ เทศ ปี งบประมาณ 2563 สรุ ปผลการ
ดําเนิ นงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิ เทศการศึกษาของเขตพื้ นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
4. ได้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และการนิ เทศการศึกษาให้กลุ่มต่างๆ นําไปสู่การดําเนิ นการตามแผน
5. ได้ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษา
เพื่อดําเนิ นการตามแผนและแก้ไขการดําเนิ นงานระหว่างการปฏิบตั ิ
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3. ผลด้านงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล
1. ติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิ เทศตามแนวทางของคณะกรรมการ การติ ดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษาทั้ง 4 ด้าน โดยกําหนดแผนการดําเนิ นงานในโครงการ
ขับเคลื่อนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิ เทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ปี งบประมาณ 2563
2. นําข้อมูลผลการรายงานการประชุมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิ เทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) มาวิเคราะห์ ร่วมกันวางแผนการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิ เทศการศึกษาภายในกลุ่มงาน เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา
ระดับเขตพื้ นที่การศึกษา
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โครงการกิจกรรมวันสําคัญ
ผลการดําเนินงาน

1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสํานึ กรักสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เห็นคุณค่า และรักษา
ขนบธรรมเนี ยม ประเพณีที่ดีงามของชาติบา้ นเมือง
3. หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนในท้องถิ่ น มีความสัมพันธ์ที่ดี กับสํานั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมวันปิ ยะมหาราช

กิจกรรมวันพ่อ

กิจกรรมไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พลอดุลยเดช
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โครงการการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ประจําปี การศึกษา 2563
ผลการดําเนินงาน

1. ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจ สามารถใช้โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการศึกษา
2. มีขอ้ มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร่วมกัน
3. สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีขอ้ มูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการฝึ กอบรมการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผลการดําเนินงาน

1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานพัสดุในสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ผูเ้ กี่ยวข้อง
ในสังกัดสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ผ่านการฝึ กอบรมฯ และมีความรู ้
ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สามารถนํามาใช้
เป็ นแนวทางในการดําเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 ได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น
2. ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและเจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิบตั ิ งานพัสดุในสถานศึ กษา ได้นําความรู ้ ที่ได้รับจาก
การฝึ กอบรม ไปถ่ายทอดให้กบั เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น
3. เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านพัสดุและธุรการโรงเรียน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบตั ิการตามหลักสูตรฯ
ทั้ง 2 รุ่น และมีความรู ้ มีความเข้าใจการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP โดยได้ดาํ เนิ นการ บันทึกข้อมูลในระบบ
e-GP ถูกต้อง ส่งผลให้งานพัสดุของสถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น
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โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ระบบฐานข้อมูล Big Data
ผลการดําเนินงาน

1. สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชียงใหม่ เขต 6 มีระบบสารสนเทศฐานข้อมู ล
Big Data ครอบคลุมทุกระบบงาน
2. สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศฐานข้อมูล
Big Data เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
3. สํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูล
Big Data สนับสนุ นการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงสร้างสํานักงานเขตพื้ นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้ นที่ฯ

คณะกรรมการ
ก.ต.ป.น.

หน่วยตรวจสอบ
กลุม่ กฎหมายและคดี
รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้ นที่ ฯ

กลุ่มอํานวยการ

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

กลุ่มนโยบาย
และแผน

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษา

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการศึกษา
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.)
เขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นายสมพงศ์ พรมจันทร์

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ประธานกรรมการ
นางสาวศิริพฒ
ั น์ ชมภูรตั น์

นางสาวณัทชกมล ไชยจีนะ

กรรมการผูแ้ ทน
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานของรัฐ

กรรมการผูแ้ ทน
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานของเอกชน

นางสมพิศ มาพวง

นายชูเดช เฟื่ องฟู

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษาปฐมวัย

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษาขั้นพื้ นฐาน

นางทองสุข ปิ ยะวงค์

นายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์

นางสาววณีรตั น์ แย้มพราม

นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านการวิจยั และประเมินผล

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านการบริหารการศึกษา

กรรมการและเลขานุ การ
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คณะผูจ้ ดั ทํา
ที่ปรึกษา
นายสมพงศ์
นายจิรเมธ
นายวิริยะ
นายนพพร

พรมจันทร์
จันทบูรณ์
วรายุ
เดชชิต

ผูอ้ าํ นวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 6
รองผูอ้ าํ นวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 6
รองผูอ้ าํ นวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 6
รองผูอ้ าํ นวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 6

ปวนแดง
ปิ ยะวงษ์
ศรีสิงห์ชยั
อุตรชัย
รุจิเลิศ
วงศ์พิพฒ
ั น์ทวีป
ณ รังษี
กันใหม่
ศิริอางค์
วงศ์ชยั
ประทรวงศักดิ์
ชัยดารา
วงค์วรรณ์
คําแผ่น
ธีระเขมรักษ์
โฉมอัมฤทธิ์

ศึกษานิ เทศก์ชาํ นาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ศึกษานิ เทศก์ชาํ นาญการพิเศษ
ศึกษานิ เทศก์ชาํ นาญการพิเศษ
ศึกษานิ เทศก์ชาํ นาญการพิเศษ
ศึกษานิ เทศก์ชาํ นาญการพิเศษ
ศึกษานิ เทศก์ชาํ นาญการพิเศษ
ศึกษานิ เทศก์ชาํ นาญการ
ศึกษานิ เทศก์ชาํ นาญการ
ศึกษานิ เทศก์ชาํ นาญการ
ศึกษานิ เทศก์ชาํ นาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

โฉมอัมฤทธิ์
โภชะนะ
ใจยา
กิจเดช
แก้วก๋องมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ลูกจ้างชัว่ คราว
ลูกจ้างชัว่ คราว
ลูกจ้างชัว่ คราว
ลูกจ้างชัว่ คราว

ปุกไชยโย

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

คณะผูจ้ ดั ทําข้อมูล
น.ส.เกษแก้ว
นางทองสุข
น.ส.ฐานิ สสรณ์
น.ส.เรณู
นางสมพร
น.ส.ดากานดา
นางเตือนใจ
นางพรรณี
นางศิรภัสสร
น.ส.นันทยา
นางวัฒนา
นางหนึ่ งฤทัย
น.ส.กัลยา
น.ส.ภาวิณี
นายกฤชพล
น.ส.พิชญ์ษินี

ผูร้ วบรวมและจัดทํารูปเล่ม
น.ส.พิชญ์ษินี
นางธัญญา
นายกิตติวฒ
ั น์
นายอํานาจ
น.ส.กรรณิการ์

ออกแบบภาพปก
นายเกรียงไกร
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