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สวนที่ 1 บทนํา 
 
ความเปนมา 
  สํา นักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเ ชียงใหม  เขต 6 เปนหนวยงาน                   
ทางการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดต้ังขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องปรับปรุงแกไขกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2551 โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 รับผิดชอบดูแลสถานศึกษา 3 อําเภอ  คือ  อําเภอจอมทอง อําเภอแมแจมและ
อําเภอกัลยาณิวัฒนา ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีในการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให
ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพเทาเทียมกัน โดยมุงหวังให
นักเรียนเปน “คนดี คนเกง และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินงานตามบทบาทหนา ท่ีและกรอบภารกิจในปงบประมาณ พ.ศ. 2564                       

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 6  มีผลการปฏิ บั ติงาน                      

ท่ีสอดคลองและเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จึงตองมี                 
การรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือใหทราบถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นท้ังเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ 

ตลอดท้ังปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานท่ีผานมาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จึงกําหนดใหมีการายงาน ผลการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 



 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
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วัตถุประสงคของการรายงาน 

  1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานการจัดการศึกษา            
      ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6         

  2. เพื่อรายงาน เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ 
      ตลอดจนสาธารณชนไดรับทราบ 

กลุมเปาหมาย 

   1.  กลุมภารกิจงานตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
        เชียงใหม เขต 6 

   2.  ผูรับผิดชอบงานติดตามประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย ของสํานักงาน    
       คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน                          
       ตามคํารับรองการปฏบัติราชการและรายงานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที ่
       การศึกษา 

    

    3.  ผูรับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   

ขอบเขตของรายงาน 

   1. ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ  

   2.  ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพืน้ที ่
        การศึกษา ตามกลยุทธ จุดเนน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   3. ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและผลการดําเนินงาน 
       ตามตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   4. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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วิธีดําเนินการ 
 

 

 

5. สรุปและเขียนรายงาน 

4. วิเคราะขอ้มูลการดาํเนินงาน 

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลผลการดาํเนินงานการจดัการศึกษา 

2. สรา้งเครือ่งมือแบบติดตาม / แบบเก็บขอ้มูลตา่งๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. ศึกษาวิเคราะห ์นโยบาย จดุเนน้ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ       
    และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั 

        สํานักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6               

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นําขอ้มูลผลการดําเนินงาน ขอ้เสนอแนะ                     
ไปใชใ้นการกาํหนดโยบายและวางแผนพฒันาคุณภาพในปีต่อไป   
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สวนที่ 2 บริบทและทิศทางการพัฒนา 
 

บริบท 
  

 ลักษณะทางภมูิศาสตร สภาพภูมศิาสตร 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ตั้งอยูเลขท่ี 190         

หมูท่ี 15 ตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม รหัสไปรษณีย 50160 จัดตั้งข้ึน
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องปรับปรุงแกไขกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
กําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551  เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2551  เพ่ือใหมี
ความสอดคลองกับแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสงเสริมคุณภาพการศึกษา          
สามารถยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนใหไดตามมาตรฐานการศึกษา 
ตั้งอยูหางจากตัวจังหวัดเชียงใหมไปทางทิศใต บนทางหลวงแผนดินหมายเลข 108 

ระยะทาง 55 กิโลเมตร แยกเขาถนนสาย 1009 จอมทอง-ดอยอินทนนท ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร 
 

 

 

 

 

 

 

1 
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ที่ตั้งและเขตพ้ืนที่บริการการศึกษา 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6   
ตั้งอยูเลขท่ี 190 หมูท่ี 15 ตําบลขวงเปา  อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม         
รหัสไปรษณีย  50160 

โทรศัพท : 0 5334 1375 

โทรสาร  : 0 5334 1744                

Website : www.chiangmaiarea6.go.th 

 

 

                       

 

 

อาณาเขตติดตอ 

 

ทิศเหนือ 
• ติดตอกับอําเภอดอยหลอ อําเภอแมแตง อําเภอสะเมิง อําเภอปาย  

ทิศใต 
• ติดตอกับอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 

ทิศตะวันออก 
• ติดตอกับอําเภอบานโฮง และอําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน 

ทิศตะวันตก 
• ติดตอกับอําเภอแมลายนอย และอําเภอขุนยวม 
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        หมายเหตุ : (  ) หมายถึงโรงเรียนสาขา 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ขนาดโรงเรียน 
รัฐบาล 
(โรง) 

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

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

ขนาดใหญ (นักเรียน 301 ขึ้นไป)           5 

รวม         86 (12) 

ระดับการศึกษา รัฐบาล 

(คน) 
ระดับกอนประถมศึกษา 2,459 

ระดับประถมศึกษา 9,636 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1,649 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย              135 

รวม         13,879 

1. จํานวนสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 
(ขอมลู ณ วันท่ี 10 พ.ย. 64) 

2. จํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2564 จําแนกตามระดับการศึกษา               
(ขอมลู ณ วันท่ี 10 พ.ย. 64) 
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รายการ จํานวน (คน) 
ผูอํานวยการ สพป.เชียงใหม เขต 6    1 

รองผูอํานวยการ สพป.เชียงใหม เขต 6    3 

บุคลากรในสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา            60 

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม เขต 6               74 

ครู          871 

พนักงานราชการ            49 

ครูอัตราจาง          172 

ลูกจางประจํา            19 

ลูกจางชั่วคราว (นักการภารโรง)            28 

รวม       1,277 
 

 

งบประมาณ 
 

รายงานผลการบริหารเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ไดรับงบประมาณสําหรับบริหารจดัการ โดยจําแนกตามประเภทงบประมาณ ดังน้ี 
 

 

ขอมูล ณ วันที ่30 ก.ย. 64 

รายการ ไดรับจัดสรร เบิกจาย   คงเหลือ 
งบบุคลากร 13,070,600.00 13,012,749.00 57,851.00 

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

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

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

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

3. จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม เขต 6  
(ขอมลู ณ วันท่ี 14 ม.ค. 65) 
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ทิศทางการพัฒนา 
 

            

•  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 6 มุงพัฒนาคุณภาพ     
 และสรางโอกาสทางการศึกษาแกเด็กทุกคนอยางเทาเทียม ตามหลักปรัชญา  
 ของเศรษฐกิจ พอเพียง มุงสูสากลบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

วิสัยทัศน  (Vision) 

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

•    สงเสริมใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
   ทั่วถึงและเทาเทียม 

•    สงสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
   และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

•    บริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเปนสํานักงานที่ทันสมัย 

พันธกิจ (Mission) 

•  ผู เ รียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐาน 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

•  ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาอยางมีคุณภาพ ทั่วถึงและเทาเทียม             
•  ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได อยางมีประสิทธิภาพ 

•  สํานักเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเขมแข็ง ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ เปนสํานักงานที่ทันสมัย 

เปาหมาย  (Goals) 
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กลยุทธตามยุทธศาสตร 
 
 

 

 
 

 

 

1. ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 

2. ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

3. ดานการพัฒนาและสรางเสรมิศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 

4. ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ                     
    มีมาตรฐานและลดความเหลี่ยมล้ําทางการศึกษา 

5. ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน 
 จากการดํ า เ นินงานตามบทบาทหนา ท่ีและกรอบภาร กิจ ท่ีสอดคลอง                   
ตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 

 1. ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ 

 

ผลการดําเนินงานดานคุณภาพ 
การดําเนินงานดานพัฒนาคุณภาพผูเรียนและคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563                      

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดานความสามารถดานวิชาการของผูเรียน ประเด็นผลสัมฤทธิ ์                 
ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดจากผลการ
ทดสอบและการประเมินจากแบบทดสอบที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ไดแก การประเมินความสามารถ               

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

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 

Educational Test : O-NET) และนําผลการประเมินผลการทดสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพ
ผูเรียนและคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด และเพื่อนําผลการสอบและผลการ
ดําเนินงานดานคุณภาพไปใชในการกําหนดนโยบายการศึกษาในระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและระดับสถานศึกษา สรุปผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 

1.1 ผลการประเมินความสามารถดานการอาน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
ผลการประเมินความสามารถดานการอาน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1              

ปการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดานการอานออกเสียง และการอานรูเร่ือง                  
มีคะแนนเฉล่ียรอยละตํ่ากวาระดับประเทศ 5.96 และ 5.80 ตามลําดับ โดยความสามารถดาน                

การอานออกเสียงมีคะแนนเฉล่ียรอยละสูงสุด คือ 68.18 สวนความสามารถดานการอานรูเร่ือง                     
มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 66.06 และมีคะแนนเฉลี่ยรอยละความสามารถทั้ง 2 ดาน คือ 67.12                    
โดยเม่ือเปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2562 – 2563 พบวา มีคะแนนเฉล่ียรอยละทั้งสองดาน
เพิ่มขึ้น 2.20 นําเสนอดวยแผนภูมิ ดังน้ี  
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แผนภูมิท่ี 1  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถดานการอาน                             
                 (Reading Test : RT) ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ปการศึกษา 2562 – 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

และเมื่อพิจารณารอยละนักเรียนท่ีมีผลคะแนนจําแนกตามระดับคุณภาพจากผล
การประเมินความสามารถดานการอาน (Reading Test : RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1                    

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ปการศึกษา 2563 พบวา               
ผลการประเมินความสามารถท้ัง 2 ดานอยูในระดับคุณภาพดีมาก รอยละ 70.83 ระดับดี 
รอยละ 25.00  และระดับพอใช รอยละ 4.16 นําเสนอดวยแผนภูม ิดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

62

63
64

65

66

67

68

69

การอานออกเสียง การอานรูเรื่อง รวม 2 ดาน 

63.89 

65.96 
64.92 

68.18 

66.06 
67.12 

ปการศึกษา2562 

ปการศึกษา2563 
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แผนภูมิท่ี 2 แสดงรอยละนักเรียนท่ีมีผลคะแนนจําแนกตามระดับจากผลการประเมิน 
               ความสามารถดานการอาน (Reading Test : RT) ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1  
               สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ปการศึกษา 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา  : รายงานผลการประเมินความสามารถดานการอาน (RT) ปการศึกษา 2563   

            กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา   
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                           

           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

 
 

70.83 

25.00 

4.16 

รวมความสามารถท้ัง 2 ดาน 
(การอานออกเสียงและการอานรูเร่ือง) 

ดีมาก 
ดีมาก 
พอใช 
ปรับปรุง 

ดี 
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1.2 ผลการการประเมินคุณภาพผูเรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (National Test : NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2563 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยความสามารถดานภาษาไทยและคณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ํากวา
ระดับประเทศ 0.31 และ 2.12 ตามลําดับ โดยความสามารถดานภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงสุด                  

คือ 45.34  สวนความสามารถดานคณิตศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 40.16 และมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ
ความสามารถท้ัง 2 ดาน คือ 42.75  โดยเมื่อเปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2562 – 2563 พบวา  
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละท้ังสองดานลดลง 1.32 นําเสนอดวยแผนภูมิ ดังน้ี  

 

แผนภูมิท่ี 3  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (National Test : NT)                  
               ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6                   
               ปการศึกษา 2562 – 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

และเมื่อพิจารณารอยละนักเรียนท่ีมีผลคะแนนจําแนกตามระดับคุณภาพจากผลการ
ประเมินคุณภาพผูเรียน (National Test : NT)  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ปการศึกษา 2563 พบวา ผลการประเมินความสามารถท้ัง 2 ดาน
อยูในระดับคุณภาพดีมาก รอยละ 11.43 ระดับดี รอยละ 22.14  และระดับพอใช รอยละ 43.95 
และระดับปรับปรุง 22.47  นําเสนอดวยแผนภูมิ ดังน้ี  
 
 
 

36
38
40

42

44

46

ดานคณิตศาสตร ดานภาษาไทย รวม 2 ดาน 

45.18 
42.96 

44.07 

40.16 

45.34 

42.75 
ปการศึกษา2562 
ปการศึกษา2563 
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แผนภูมิท่ี 4 แสดงรอยละนักเรียนท่ีมีผลคะแนนจําแนกตามระดับจากผลการประเมิน 
               คุณภาพผูเรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3                     
               สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ปการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา  : รายงานผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2563   

กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา   
            กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
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รวมความสามารถท้ัง 2 ดาน 
(ความสามารถดานภาษาไทยและคณิตศาสตร) 

ดีมาก 
ด ี
พอใช 
ปรับปรุง 
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1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational  
     Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational 

Test : O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทยและวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงกวาระดับประเทศ 
0.03 และ 0.31 ตามลําดับ โดยกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงสุด คือ 
ภาษาไทย (56.23) รองลงมาคือ วิทยาศาสตร (39.09) และภาษาอังกฤษ (37.09) 
ตามลําดับ สวนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ําสุด (28.18) และ
เมื่อเปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2562 – 2563 พบวา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยรอยละเพ่ิมข้ึน 10.17, 9.04 และ 5.13 

ตามลําดับ สวนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยรอยละลดลง 1.71 นําเสนอ
ดวยแผนภูมิ ดังน้ี  

 

แผนภูมิท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
              (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
              เชียงใหม เขต 6 ปการศึกษา 2562 - 2563 
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และเมื่อพิจารณารอยละนักเรียนท่ีไดคะแนน รอยละ 50 ข้ึนไปจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  ปการศึกษา 2563 พบวา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย               

มีรอยละนักเรียนท่ีไดคะแนน รอยละ 50 ข้ึนไปมากท่ีสุด รองลงมา คือ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร ตามลําดับ นําเสนอดวยแผนภูมิ ดังน้ี  

 

แผนภูมิท่ี 6  แสดงรอยละนักเรียนท่ีไดคะแนน รอยละ 50 ขึ้นไปจากการทดสอบ 
               ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  
                 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ปการศึกษา 2563 
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รอยละนักเรียนท่ีไดคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป 
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1.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational  
     Test : O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational 

Test : O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีคะแนน
เฉลี่ยรอยละต่ํากวาระดับประเทศทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยกลุมสาระการเรียนรู                   
ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงสุด คือ ภาษาไทย (48.71) รองลงมาคือ ภาษาอังกฤษ (28.30) 
และวิทยาศาสตร (28.12) ตามลําดับ สวนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ําสุด 

(19.93) และเมื่อเปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2562 – 2563 พบวา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยรอยละลดลง 0.94, 1.40 และ 0.15 ตามลําดับ                

สวนกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยรอยเทากัน นําเสนอดวยแผนภูมิได ดังน้ี  
 

แผนภูมิท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
                 (O-NET) ชัน้มธัยมศึกษาปท่ี 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
               เชียงใหม เขต 6 ปการศึกษา 2562 - 2563 
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และเมื่อพิจารณารอยละนักเรียนท่ีไดคะแนน รอยละ 50 ข้ึนไปจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ปการศึกษา 2563 พบวา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีรอยละ
นักเรียนท่ีไดคะแนน รอยละ 50 ข้ึนไปมากท่ีสุด  รองลงมา คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

และวิทยาศาสตร ตามลําดับ สวนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมมีรอยละนักเรียนท่ีได
คะแนน รอยละ 50 ข้ึนไป นําเสนอดวยแผนภูมิ ดังน้ี 

 

แผนภูมิท่ี 8 แสดงรอยละนักเรียนท่ีไดคะแนน รอยละ 50 ขึ้นไปจากการทดสอบทาง 
               การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปท่ี 3  
               สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ปการศึกษา 2563 
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational  
     Test : O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational 

Test : O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีคะแนน
เฉลี่ยรอยละต่ํากวาระดับประเทศทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยกลุมสาระการเรียนรูท่ีมี
คะแนนเฉลี่ยรอยละสูงสุด คือ ภาษาไทย (35.57) รองลงมาคือ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (32.70) และวิทยาศาสตร (27.49) ตามลําดับ สวนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ําสุด (19.81) และเมื่อเปรียบเทียบระหวาง                  
ปการศึกษา 2562 – 2563 พบวา ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยรอยละเพ่ิมข้ึน                  
โดยกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉลี่ยรอยละเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คือ ภาษาไทย (5.86) 

รองลงมาคือคณิตศาสตร (5.10) และ วิทยาศาสตร (3.36) ตามลําดับ สวนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยรอยละเพ่ิมข้ึนนอยท่ีสุด (1.89) นําเสนอดวยแผนภูมิได ดังน้ี  
 

แผนภูมิท่ี 9 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
               ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6            
                  ปการศึกษา 2562 - 2563 
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และเมื่อพิจารณารอยละนักเรียนท่ีไดคะแนน รอยละ 50 ข้ึนไปจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ปการศึกษา 2563 พบวา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
มีรอยละนักเรียนท่ีไดคะแนน รอยละ 50 ข้ึนไปมากท่ีสุด  รองลงมา คือ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร สวนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมภาษาอังกฤษ 
และกลุมคณิตศาสตรไมมีรอยละนักเรียนท่ีไดคะแนน รอยละ 50 ข้ึนไป นําเสนอดวยแผนภูมิ 
ดังน้ี 

 

แผนภูมิท่ี 10 แสดงรอยละนักเรียนท่ีไดคะแนน รอยละ 50 ขึ้นไปจากการทดสอบทาง 
                 การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชัน้มัธยมศึกษาศึกษาปท่ี 6  
                   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ปการศึกษา 2563 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา  :    รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563   

            กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา   
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                           

            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
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2.  ผลการติดตาม ประเมนิผล การบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาม      
     แผนปฏิบัติการของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีผลการติดตาม ประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวม ดังน้ี 

กลยุทธ/ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

กลยุทธที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสงัคมและของประเทศชาต ิ  
ตัวช้ีวัดที่ 1 รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริม สนับสนุน ในการสรางภูมิคุมกันพรอมรับมือ                 

กับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหมในทุกรูปแบบ 
รอยละ 85 ไมบรรล ุ

กลยุทธที่ 3 การพัฒนาและสรางเสริมศกัยภาพของทรัพยากรมนษุย   
ตัวช้ีวัดที่ 5 รอยละของผูเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา รอยละ 80 บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่ 6 รอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  

รอยละ 50 ข้ึนไป (เก็บเฉพาะระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6) 
เพิ่มข้ึน - 

ตัวช้ีวัดที่ 8 รอยละของนักเรียนท่ีผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป รอยละ 70 บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่ 10 รอยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดรับการพัฒนา           
และยกระดับความรูภาษาอังกฤษ โดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ 100 ไมบรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่ 11 รอยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ตน ท่ีไดรับการเตรียมความพรอม ดานการอาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

รอยละ 100 บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่ 14 รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูสมรรถนะหรือทักษะอาชีพในดานตาง ๆ 
เพื่อการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมอยางสอดคลองตามสภาพความตองการ              
และบริบทของแตละพื้นท่ีตลอดจนความทาทายท่ีเปนพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 

  

 ตัวช้ีวัดที่ 14.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 6                    รอยละ 80 บรรลุ 
 ตัวช้ีวัดที่ 14.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3                        รอยละ 80 บรรลุ 
 ตัวช้ีวัดที่ 14.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6 รอยละ 80 - 

กลยุทธที่ 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบรกิารการศกึษาที่มีคณุภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา   
ตัวช้ีวัดที่ 15 อัตราการเขาเรียนของผูเรียนแตละระดับการศึกษาตอประชากรกลุมอายุ   

 ตัวช้ีวัดที่ 15.1 ประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับเขาเรียน                      
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

รอยละ 100 ไมบรรล ุ

 ตัวช้ีวัดที่ 15.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรในปการศึกษา 2563 ไดศึกษาตอ
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

รอยละ 100 บรรล ุ

 ตัวช้ีวัดที่ 15.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ท่ีจบหลักสูตรในปการศึกษา 2563 ไดศึกษาตอ
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หรือเทียบเทา 

รอยละ 100 - 

 ตัวช้ีวัดที่ 15.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ท่ีจบหลักสูตรในปการศึกษา 2563 ไดศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงข้ึน 

รอยละ 78 - 

กลยุทธที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม   
ตัวช้ีวัดที่ 19 รอยละของนักเรียนมีความรูความเขาใจและตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ      

และสิ่งแวดลอม 
รอยละ 80 บรรล ุ
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 3.  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     
     ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (พ.ศ. 2560)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี/ประเด็นการ
พิจารณา 

    ระดับ     
     คุณภาพ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ (ใชผลการประเมินการเปนระบบราชการ 4.0 ของ กพร. สพฐ.) 
มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ (ใชผลการประเมินการเปนระบบราชการ 4.0 ของ กพร. สพฐ.) 
มาตรฐานท่ี 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 1 สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีผลงานที่แสดงความสําเร็จ
และเปนแบบอยางได 

ปรับปรุง 

กระบวนการสง เสริมสนับสนุนการพัฒนางานขาดความชัดเจน                      
ไมสะทอนสภาพปญหาขององคกร ไมครอบคลุมกลุมงานและสวนมาก
เปนงานประจํา ดังนั้น  ควรสงเสริมสนับสนุนใหทุกกลุม/หนวย                  
เห็นความสาํคญัในการพัฒนางานอยางสมํ่าเสมอ หารูปแบบหรือวิธีการ
ทํางานในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาที่สอดคลองและเหมาะสม 

ตัวบงช้ีท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดีเย่ียม 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแนวทางการสงเสริม สนับสนุน กํากับ 
ติดตามไดครอบคลุมสถานศึกษาทุกขนาด และสะทอนสภาพปญหา 
พรอมทั้งมีโครงการ กิจกรรม กระบวนการดําเนินงานที่พัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด มีการสรางความ
ตระหนักใหกับผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เก่ียวของ ทั้งนี้ 
ควรบริหารจัดการโดยใชพ้ืนที่เปนฐาน และขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
อยางตอเนื่อง 

ตัวบงช้ีท่ี 3 ผูเรียนระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพ
ตามหลักสูตร ประกอบดวย  
1) ผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย  
2) การทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)  

3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ             
ข้ันพื้นฐาน (O-NET)  

4) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค  
5) ผลการประเมินความสามารถในการอาน 
การคิดวิเคราะห และการเขียน 

ดีมาก 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ผูเรียนอยางเปนระบบ ชัดเจน ครอบคลุมทุกชวงวัย สอดคลองกับสภาพ
ปญหา โดยจัดให มีโครงการ กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพผู เรียน
ครอบคลุมทุกดาน เพ่ือใหผูเรียน มีความสามารถในการอาน การเขียน
และการคิดวิเคราะหไดตามเปาหมาย สงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอนดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายสอดคลองกับการเรียนรู ของ
ผูเรียนจนผลสัมฤทธิ์มีพัฒนาการที่ดีข้ึนอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ควร
สงเสริม สนับสนุน การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาชวยในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหครอบคลุมในทุกมิติของการเรียนรู 

ตัวบงช้ีท่ี 4 ประชากรวัยเรียนไดรับ
สิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน            

เทาเทียมกัน ศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 
หรือมีความรูทักษะพ้ืนฐานในการ 

ดีมาก 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน เพ่ือสรางโอกาส                      
ทางการศึกษาใหกับผูเรียนทุกชวงวัยไดทั่วถึง ชัดเจน และ ตอเนื่อง 
สอดคลองกับสภาพบริบทของพ้ืนที่ ทั้งกลุมผูเรียนปกติและกลุมผูเรียน 
ที่มีความตองการพิเศษ สงผลใหผูเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษาอยางเทาเทียม มีการศึกษาตอที่สูงข้ึน และมีความรูทักษะพ้ืนฐาน 
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี/ประเด็นการ
พิจารณา 

ระดับ
คุณภาพ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ประกอบอาชีพ ประกอบดวย  
1) จํานวนประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุถึง
เกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียน
ช้ัน ป.1  
2) อัตราการออกกลางคันลดลง  
3) อัตราการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน
ของผูเรียนท่ีจบช้ัน ป.6 /ม.3 /ม.6  
4) ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมี
ความตองการพิเศษไดรับการดูแล
ชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ ไดแก เด็กพิการเรียน
รวม เด็กดอยโอกาส และเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ  
5) ผูเรียนช้ัน ม.3 มีความรูและทักษะ
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ และ
ศึกษาตอในสายอาชีพ 

 ในการนําไปใชประกอบอาชีพ ในขณะเดียวกัน ควรมีการจัดทําขอมูล
สารสนเทศที่เปนระบบ เที่ยงตรง ตรวจสอบงาย ครอบคุลมกลุมเปาหมาย 
และสามารถนํามาใชประกอบการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงช้ีท่ี 5 ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจางในสานักงาน                 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา               
มีผลงานเชิงประจักษ ตามเกณฑ 
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

ปรับปรุง 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากร 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาในทุกระดับ เสนอผลงานเขารับการประเมิน 
ครอบคลุมกลุมเปาหมาย มีแนวทางการสรางแรงจูงใจ รวมทั้งควรมีการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัดให มีความรู  ความเขาใจและรู เทาทันการ
เปลี่ยนแปลง สอดคลองกับความตองการ และความจําเปนของพ้ืนที่ 
เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ 

ตัวบงช้ีท่ี 6 ผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย มีความพึงพอใจในการ
บริหาร และการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการให บริการ 

ดีเย่ียม 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความตระหนักและเห็นความสําคัญ                  
ในการพัฒนางาน โดยประชาสมัพันธใหกับผูที่มารับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน                      

เพ่ือนําขอเสนอแนะ และความคิดเห็นไปใชในการปรับปรุง พัฒนางาน               

ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน อยางไรก็ตาม ควรใชกระบวนการวิจัยชวยในการ
แสวงหาจุดเดน จุดออน จุดที่ควรพัฒนา ที่สะทอนการปฏิบัติงานไดจริง 

สรุปภาพรวมมาตรฐานท่ี 3 ดีมาก 
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 4. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดดําเนินการขับเคล่ือน            

การบริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดจัดทําโครงการ แผนงาน 
โดยยึดกลยุทธจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลัก 

  นโยบายท่ี 1  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 
 

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปงบประมาณ 2564 

ผลการดําเนินงาน 
1. บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6                  

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตรงตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

2. บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6                     

มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเชิงบวก มีทัศนคติที่ดี มีความตระหนักในการดําเนินงานและพัฒนางาน                  

ในหนาที่ดวยคุณธรรมและความโปรงใส 
3. บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6                      

ไดรับการปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริต
คอรัปชั่นและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริยเปนประมุข 

4.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่มีความมั่นคง สามารถเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

5.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีระบบบริหารจัดการและ
สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 

6.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีระบบการวางแผนการนําไปสู
การปฏิบัติ สามารถกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ              

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 



สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  

 

รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

 

26 รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาและ
ขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 

1.  สถานศึกษารายงานผลการดําเนินกิจกรรมพรอมแนวทางการแกไขปญหา 
2. ผูรับผิดชอบนิเทศ กํากับ ติดตามสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน ภายใตสถานการณ                

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
3. สรุป/รายงานการใชงบประมาณและผลการดําเนินโครงการ ผานระบบฐานขอมูล                        

บนเว็บไซตโครงการโรงเรียนสุจริต 
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โครงการขับเคลื่อนหลักปรัญชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 
ผลการดําเนินงาน 

1. ครู นักเรียน ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ไดรับความรู  ความเขาใจ              

และขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
  2. ครูผูสอนไดรับการพัฒนาส่ือนวัตกรรมที่หลากหลายนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู
ขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
 3. สถานศึกษาที่เปนศูนยการเรียนรู มีการพัฒนากระบวนการดําเนินงานและรักษาระดับคุณภาพ                   

ใหมีศักยภาพ สามารถเผยแพรแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองใหกับสถานศึกษาทั่วไปตลอดถึงชุมชน 
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28 รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ดวยการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 
ผลการดําเนินงาน 

1. การประชาสัมพันธใหโรงเรียนในสังกัดสมัครเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธเพิ่มเติม             

จากปท่ีผาน  มีโรงเรียนสมัครเขารวมกิจกรรม จํานวน 2 โรงเรียน จากเดิมมี 51  โรง รวมเปน 53 โรง       
และประชาสัมพันธใหโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสมัครเพื่อรับการประเมินเปนโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนําและโรงเรียน
วิถีพุทธพระราชทาน ซึ่งโรงเรียนสมัครเขารับประเมินเปนโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนําจํานวน  3  โรงเรียน ไดแก 
โรงเรียนบานแมสอย  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บานหนองอาบชาง)  และโรงเรียนบานปากทางทาลี่                     
ทางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดจัดสรรงบประมาณ ใหแกโรงเรียน                    

ท้ัง 3 โรงเรียน  ๆละ 3,000  บาท  ซึ่งผานการประเมินรอบเอกสาร จํานวน 1  โรงเรียน คือ โรงเรียนบานปากทางทาลี ่
และไดรับการประเมินเชิงประจักษเม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2564 ขณะน้ีกําลังรอผลการประเมิน   

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

ปการศึกษา 2564 พบวา  มีผลการประเมินตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป จํานวน 48  โรงเรียน คิดเปนรอยละ  88.89  
สรุปภาพรวมเขตพื้นท่ีการศึกษาไดคะแนนรวม ระดับ 4  สวนการประเมินรอบ 12 เดือน น้ัน ทาง สพฐ. ไดงดการประเมิน 

เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

3. การจัดอบรมผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เม่ือวันท่ี 27  สิงหาคม 2564                   
มีผูเขารวมการอบรมจํานวน 240  คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางแรงบันดาลใจในการนําแนวทางการศึกษา
แนวพุทธสูสถานศึกษา เพื่อใหทราบแนวทางการพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนวิถีพุทธ สูการเปนโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํา
และแนวทางการเขียนรายงานเพื่อประเมินเปนโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนําตอไป 

4 .  การนิ เทศ ติดตามการดํา เ นินงานโครงการโรงเรียนวิ ถีพุทธของโรงเรียนในสั ง กัด                         

ตลอดระยะเวลา 1 ปงบประมาณท่ีผานมาทางสํานักงานงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  
ไดดําเนินนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัด โดยบูรณาการ                    

กับโครงการอ่ืนๆ ท่ีทางกลุมนิเทศฯ ตองติดตาม ในหลายๆ โครงการ โดยมอบหมายใหศึกษานิเทศกประจํากลุม
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนผูนิเทศก ติดตาม  แตหากโรงเรียนใดท่ีมีโครงการท่ีตองการตอยอดหรือ
ยกระดับการดําเนินการ หรือตองการความชวยเหลือพิเศษ ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบจะดําเนินการนิเทศดวยตนเอง   
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รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 29 

 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลการดําเนินงาน 
ทางสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดดําเนินงานทั้งหมด  5 กิจกรรม ไดแก  
กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนดีตองมีที่ยืน  มีกิจกรรมยอย  3  กิจกรรม   

กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว มีโรงเรียนขอรับการประเมิน
เพื่อยกระดับ จํานวน 8  โรงเรียน  มีการประชุมปฏิบัติการ 3 คร้ัง     

กิจกรรมที่ 1.2 การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว มีโรงเรียนขอรับการประเมิน
เพื่อยกระดับ  จํานวน  7  โรงเรียน   

กิจกรรมที่ 1.3 การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว มีโรงเรียนรายผลการประเมิน
ตนเองไปยังสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  จํานวน  9  โรงเรียน 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมคืนคุณธรรมสูหองเรียน มีการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาและ
คณะครูโรงเรียนในสังกัด  จํานวน 450  คน  เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา                             
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขาใจกระบวนการพัฒนาคุณธรรมใหกับนักเรียน  ครู และผูบริหาร    
เขาใจวิธีการดําเนินโครงงานคุณธรรม สพฐ. โดยเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถและประสบการณตรง                     
เปนผูถายทอดองคความรู  เทคนิควิธีการ โดยจัดการประชุม จํานวน 1 วัน 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมนวัตกรรมสรางสรรคคนดี  โรงเรียนสงรายงานผลการใชนวัตกรรมสรางสรรคคนดี  ตช. 
จํานวน  5  โรงเรียน   
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมคุรุชน  คนคุณธรรรม  มีบุคลากรในสังกัดสงรายงานตนเอง ประเภทผูบริหาร  
จํานวน  6 คน  ประเภทครูผูสอน  จํานวน  10  คน  และประเภท ศึกษานิเทศก  จํานวน 1  คน 

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม และรายงานผล ตลอดระยะเวลา 1 ปงบประมาณที่ผานมา                 
ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.                   
ของโรงเรียนในสังกัด โดยบูรณาการกับโครงการอื่นๆ ที่ทางกลุมนิเทศฯ ตองติดตาม ในหลายๆ โครงการ 
โดยมอบหมายใหศึกษานิเทศกประจํากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนผู นิ เทศก ติดตาม                  

แตหากโรงเรียนใดที่มีโครงการที่ตองการตอยอดหรือยกระดับการดําเนินการ หรือตองการความชวยเหลือพิเศษ 

ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบจะดําเนินการนิเทศดวยตนเอง   
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  นโยบายท่ี 2  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 
โครงการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6   
ผลการดําเนินงาน 
    1. ครูผูสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  จัดกิจกรรมการเรียนรูภายใตสถานการณแพรระบาดของโรคติดตอ                

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

    2. ผลการประเมินความสามารถดานการอานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดานการอานออกเสียง                     
มีคะแนนเฉล่ียรอยละ เทากับ 68.18 ดานการอานรูเร่ือง มีคะแนนเฉล่ียรอยละ  เทากับ 66.06  และ                 
รวมความสามารถทั้งสองดาน มีคะแนนเฉล่ียรอยละ เทากับ 67.12  โดยมีรอยละของนักเรียน              

ที่มีความสามารถดานการอานออกเสียงอยูในระดับคุณภาพดีมาก รอยละ 52.41  ระดับดี รอยละ 24.57 
ระดับพอใช รอยละ 12.82 และระดับปรับปรุง รอยละ 10.18 และมีรอยละของนักเรียนที่มีความสามารถ
ดานการอานรูเร่ือง อยูในระดับคุณภาพดีมาก รอยละ 35.82 ระดับดี รอยละ 48.02 ระดับพอใช                     
รอยละ 13.76 และระดับปรับปรุง รอยละ 2.38 

    3. ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ดานคณิตศาสตร                   
มีคะแนนเฉล่ียรอยละ เทากับ 40.16  ดานภาษาไทย มีคะแนนเฉล่ียรอยละ  เทากับ 45.34  และรวมความสามารถ     

ทั้งสองดาน มีคะแนนเฉล่ียรอยละ เทากับ 42.75 โดยมีรอยละของนักเรียนที่มีความสามารถ                       

ดานคณิตศาสตรอยูในระดับคุณภาพดีมาก รอยละ 12.81 ระดับดี รอยละ 18.72 ระดับพอใช รอยละ 41.56                   
และระดับปรับปรุง รอยละ 26.89 และมีรอยละของนักเรียนที่มีความสามารถดานภาษาไทยอยูในระดับคุณภาพดีมาก 

รอยละ 13.61  ระดับดี รอยละ 28.41 ระดับพอใช รอยละ 35.45 และระดับปรับปรุง รอยละ 22.50 

4.  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  กลุมสาระการเรียนรูหลักระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6            
ปการศึกษา 2563 สูงกวาปการศึกษา 2562 ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนเฉล่ียรอยละเพิ่มขึ้น 10.17,5.13 และ9.04 ตามลําดับ ซ่ึงเปนไปตามเปาหมาย                 

ที่กําหนด มีนักเรียนที่ไดคะแนนสูงสุด 100 คะแนน ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ คือ เด็กหญิงทักษอร   พิมพสมาน                

และเด็กหญิงกันฐฤทัย  ประทุมเทา นักเรียนโรงเรียนศรีจอมทอง 
    5. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  กลุมสาระการเรียนรูหลักระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3                            

ปการศึกษา  2563 ไมเปนไปตามเปาหมาย โดยไมมีกลุมสาระการเรียนรูใดที่มีผลการผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปการศึกษาที่ผานมา 
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    6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีแนวทางในการดําเนินการ
บริหารจัดการศึกษา และแนวทางการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                   

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  3 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  
โดยใชการนิเทศออนไลน 
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โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
ผลการดําเนินงาน 
 

 สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ตารางแสดงรายละเอียดผลการประเมนิโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล เมื่อจําแนกเปนรายดาน 

ท่ี 
 

โรงเรียน 
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1 โรงเรียนบานแจมหลวง ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

2 โรงเรียนบานจันทร ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี 

3 โรงเรียนบานแมแดดนอย ดี ดี พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช 
4 โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

5 โรงเรียนชุมชนตําบลทาผา ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี 

6 โรงเรียนบานกองแขก ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี 

7 โรงเรียนบานแมนาจร ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดี 

8 โรงเรียนบานปางหินฝน พอใช ดี ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี 

9 โรงเรียนบานทุงแก พอใช ดี ดี ดี ดี พอใช ดี 

10 โรงเรียนบานปางอุง ปรับปรุง ดี พอใช พอใช ดี ดี พอใช 
11 โรงเรียนบานปากทางทาลี่ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

12 โรงเรียนบานน้ําตกแมกลาง ดี ดี พอใช ดี ดี ดี ดี 

13 โรงเรียนบานศรีจอมทอง ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

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

15 โรงเรียนบานใหมสารภี พอใช ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี 

16 โรงเรียนบานหวยทราย พอใช พอใช พอใช ดี พอใช พอใช พอใช 
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โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผูเ รียน             
ปการศึกษา  2563 
ผลการดําเนินงาน 
     1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในสังกัดจํานวน 1,705 คน ไดรับการประเมิน
ความสามารถดานการอาน โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทั้งดานการอานออกเสียงและการอานรูเร่ือง 
ดังน้ี ระดับดีมาก จํานวน  533  คน คิดเปนรอยละ 31.74  ระดับดี จํานวน 612 คน คิดเปนรอยละ 36.45                      
ระดับพอใช  จํานวน 410 คน คิดเปน รอยละ 24.41 ระดับปรับปรุง จํานวน 124 คน คิดเปน รอยละ 7.38  

2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในสังกัดจํานวน 1,678 คน ไดรับการประเมิน
ความสามารถดานคณิตศาสตรและภาษาไทย โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 2 ดาน ดังนี้ ระดับดีมาก 
จํานวน  173 คน คิดเปนรอยละ 11.48  ระดับดี จํานวน 333 คน คิดเปนรอยละ 22.11 ระดับพอใช  
จํานวน 660 คน คิดเปนรอยละ 43.82 และระดับปรับปรุง จํานวน 340 คน คิดเปนรอยละ 22.57 

3. สถานศึกษามีเคร่ืองมือที่มีคุณภาพไดมาตรฐานในการประเมินความสามารถดานการอาน
ของผูเรียน ทั้งในเร่ืองการอานออกเสียงและการอานรูเร่ือง และนําผลการประเมินการอานออกเขียนได 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (สอบ RT) รายบุคคลเพื่อนําผลการประเมินเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับครูผูสอน
และผูปกครองในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคลใหเกิดการเรียนรูตามศักยภาพของตน 
ใหเปนคนเกง คนดี มีคุณภาพ พรอมสําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีความสุขและรูเทาทัน
การเปล่ียนแปลงในยุคดิจิทัล  

4. สถานศึกษามีเคร่ืองมือที่มีคุณภาพไดมาตรฐานในการประเมินความสามารถดานภาษาไทย
และคณิตศาสตรและนําผลการประเมินวัดความสามารถดานภาษาไทยและคณิตศาสตร นักเรียน                    
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 (สอบ NT) รายบุคคลเพื่อนําผลการประเมินเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับครูผูสอน
และผูปกครองในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคลใหเกิดการเรียนรูตามศักยภาพของตน                                     
ใหเปนคนเกง คนดี มีคุณภาพ พรอมสําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีความสุขและรูเทาทัน                        

การเปล่ียนแปลงในยุคดิจิทัล  

5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีระบบทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติที่มีมาตรฐาน สามารถประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อนําผลการประเมินไปใชประโยชน                    
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา มีแนวทางการคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตออยางมีมาตรฐาน                         

และลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา กอใหเกิดความเสมอภาคทางการจัดการศึกษา 
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โครงการส ง เส ริมการอ านตามรอยพระจ ริย วัตรสมเ ด็จพระกนิษฐาธิ ร าช                  
เจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปงบประมาณ 2564 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
สําหรับผูใหญบนพื้นที่สูง ตามพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจําปงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนกลุมเปาหมาย ดังนี ้
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

โรงเรียน อําเภอ จํานวนครู จํานวนนักเรียน จํานวนผูใหญ 
โรงเรียนบานขุนยะ จอมทอง 7 14 16 

โรงเรียนบานขุนแตะ จอมทอง 8 10 10 

โรงเรียนบานขุนแปะ จอมทอง 4 19 14 

โรงเรียนบานปางอุง แมแจม 6 13 3 

โรงเรียนบานแมเอาะ แมแจม 3 3 6 

โรงเรียนบานนากลาง แมแจม 4 5 5 

โรงเรียนบานโมงหลวง แมแจม 3 10 10 

โรงเรียนบานขุนแมนาย แมแจม 4 14 10 

โรงเรียนบานปางหินฝน แมแจม 2 5 7 

โรงเรียนบานแมตะละเหนือ กัลยาณิวัฒนา 4 10 11 

โรงเรียนบานแมหงานหลวง แมแจม 4 13 12 

รวม 49 116 104 
 

จากตารางที่ 1 โรงเรียนกลุมเปาหมายมีจํานวน  11 โรง อยูในอําเภอจอมทอง จํานวน 1 โรง 
อยูในอําเภอแมแจม จํานวน 7 โรง และอยูในอําเภอกัลยาณิวัฒนา จํานวน 1 โรง จํานวนครูที่รับผิดชอบ
โครงการ จํานวน 49 คน มีจํานวนนักเรียนผูชวยครู จํานวน 116 และมีจํานวนผูใหญกลุมเปาหมาย 
จํานวน 104 คน 
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ตารางที่ 2 ผลการอบรมพัฒนาองคความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูด
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสําหรับผูใหญ (ดานครู) โดยกําหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้  4 = ดีมาก 3 = ดี 
2 = พอใช 1 = ปรับปรุง 

ท่ี โรงเรียน 
จํานวน

ครู 

การพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทย 
กอนอบรมพัฒนา หลังอบรมพัฒนา 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 โรงเรียนบานขุนยะ 7 - - 4 3 - - - 7 

2 โรงเรียนบานขุนแตะ 8 - 1 - 7 - - 1 7 

3 โรงเรียนบานขุนแปะ 4 - 2 - 4 - - - 4 

4 โรงเรียนบานปางอุง 6 - - 3 3 - - - 6 

5 โรงเรียนบานแมเอาะ 3 - - 3 - - - - 3 

6 โรงเรียนบานนากลาง 4 - - 1 3 - - - 4 

7 โรงเรียนบานโมงหลวง 3 - - 1 2 - - - 3 

8 โรงเรียนบานขุนแมนาย 4 - - 1 3 - - - 4 

9 โรงเรียนบานปางหินฝน 2 - - 2 - - - - 2 

10 โรงเรียนบานแมตะละเหนือ 4 - - 2 2 - - - 4 

11 โรงเรียนบานแมหงานหลวง 4 - - 2 2 - - - 4 

รวม 49 - 3 19 29 - - 1 48 
 

จากตารางที่ 2 จากการศึกษาชุดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทย
เพื่อการส่ือสารสําหรับผูใหญบนพื้นที่สูง พบวา กอนศึกษาชุดกิจกรรมครูผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 49 คน              

มีองคความรู ความเขาใจ และทักษะการฟงและพูดภาษาไทย และภาษากะเหร่ียง (ปกาเกอะญอ)        
ดังน้ี ระดับพอใช จํานวน 3 คน ระดับดี จํานวน 19 คน และระดับดีมาก จํานวน 29 คน หลังศึกษา          
ชุดกิจกรรมครูมีความรู ทักษะการฟงและพูดภาษาไทย และภาษากะเหร่ียง (ปกาเกอะญอ) ดังน้ี ระดับดี 
จํานวน 1 คน และระดับดีมาก จํานวน 48 คน   
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ตารางที่ 3 ผลการอบรมพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสําหรับผูใหญ (ดานผูเรียน) 
โดยกําหนดเกณฑการประเมิน ดังนี ้4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช 1 = ปรับปรุง 

ท่ี โรงเรียน 
จํานวน
นักเรียน 

การพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทย 
กอนศึกษาชุดกิจกรรม หลังศึกษาชุดกิจกรรม 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 โรงเรียนบานขุนยะ 10 - 5 5 - - - 4 6 

2 โรงเรียนบานขุนแตะ 10 - 7 3 - - - 1 8 

3 โรงเรียนบานขุนแปะ 19 - - 13 6 - - - 19 

4 โรงเรียนบานปางอุง 13 - 10 3 - - - 5 8 

5 โรงเรียนบานแมเอาะ 3 - 3 - - - - - 3 

6 โรงเรียนบานนากลาง 5 - 3 2 - - - 2 3 

7 โรงเรียนบานโมงหลวง 10 - 5 5 - - - 3 7 

8 โรงเรียนบานขุนแมนาย 14 - 10 4 - - - 7 7 

9 โรงเรียนบานปางหินฝน 5 - 5 - - - - 2 3 

10 โรงเรียนบานแมตะละเหนือ 8 - 4 4 - - - 2 6 

11 โรงเรียนบานแมหงานหลวง 8 - 4 4 - - - 2 6 

รวม 115 - 66 39 - - - 40 65 
 
จากตารางที่ 3 จากการสังเกตพฤติกรรมและการใชภาษาไทยเพื่อการส่ือสารกับผูใหญ                   

บนพื้นที่สูง พบวา กอนศึกษาชุดกิจกรรมนักเรียนผูชวยครู มีทักษะการฟงและพูดภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
ในระดับพอใช จํานวน 66 คน และระดับดี จํานวน 39 คน และหลังศึกษาชุดกิจกรรมนักเรียนผูชวยครู              
มีทักษะการฟงและพูดภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ระดับดี จํานวน 40 คน และระดับดีมาก จํานวน 65 คน 
ในภาพรวมนักเรียนผูชวยครูมีการพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสําหรับกับผูใหญดีขึ้น  
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ตารางที่ 4 ผลการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสําหรับ
ผูใหญบนพื้นที่ สูง (ดานผูใหญ) โดยมีเกณฑการประเมิน 3 = ฟงไดเขาใจพูดภาษาไทยไดบาง                              
2 = ฟงไดเขาใจบางแตพูดภาษาไทยไมได 1 = ฟงและพูดภาษาไทยไมได 

ท่ี โรงเรียน จํานวนผูใหญ 
ทักษะการฟงและพูดภาษาไทย 

กอนใชชุดกิจกรรม หลังใชชุดกิจกรรม 
1 2 3 1 2 3 

1 โรงเรียนบานขุนยะ 16 6 7 3 - 7 9 

2 โรงเรียนบานขุนแตะ 10 - 4 6 - - 10 

3 โรงเรียนบานขุนแปะ 14 3 8 3 - 9 5 

4 โรงเรียนบานปางอุง 3 - - 3 - - 3 

5 โรงเรียนบานแมเอาะ 6 - 3 3 - 2 4 

6 โรงเรียนบานนากลาง 5 - 5 - - 2 3 

7 โรงเรียนบานโมงหลวง 10 - 3 7 - 1 9 

8 โรงเรียนบานขุนแมนาย 10 - 6 4 - 3 7 

9 โรงเรียนบานปางหินฝน 7 - 5 2 - 2 5 

10 โรงเรียนบานแมตะละเหนือ 11 - 6 5 - 4 7 

11 โรงเรียนบานแมหงานหลวง 12 7 - 5 3 4 5 

รวม 104 16 47 41 3 34 67 
 

จากตารางที่ 4 จากการสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
สําหรับผูใหญบนพื้นที่สูง พบวา ในภาพรวมดีขึ้น และเมื่อพิจารณากอนสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟง
และพูดภาษาไทยโดยใชชุดกิจกรรม ดังน้ี ระดับ 1 จํานวน 16 คน ระดับ 2 จํานวน 47 คน และระดับ 3 
จํานวน 41 คน สวนหลังสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทยโดยใชชุดกิจกรรม ดังนี้ ระดับ 1 
จํานวน 3 คน ระดับ 2 จํานวน 34 คน และระดับ 3 จํานวน 67 คน  
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ตารางที่ 5 ผลการใชชุดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสําหรับ
ผูใหญบนพื้นที่สูง โดยกําหนดเกณฑการประเมิน ดังนี ้4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช 1 = ปรับปรุง 

ท่ี โรงเรียน 
จํานวน
ผูใหญ 

ทักษะการฟงและพูดภาษาไทย 
กอนใชชุดกิจกรรม หลังใชชุดกิจกรรม 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1 บานขุนยะ 16 14 2 - - - 7 9 - 

2 บานขุนแตะ 10 2 4 4 - - 2 8 - 

3 บานขุนแปะ 14 13 8 3 - 11 2 1 - 

4 บานปางอุง 3 - - 3 - - - 3 - 

5 บานแมเอาะ 6 6 - - - 5 1 - - 

6 บานนากลาง 5 4 1 - - - 2 3 - 

7 บานโมงหลวง 10 10 - - - 5 5 - - 

8 บานขุนแมนาย 10 10 - - - 1 4 5 - 

9 บานปางหินฝน 8 8 - - - 1 2 5 - 

10 บานแมตะละเหนือ 11 11 - - - 3 6 2 - 

11 บานแมหงานหลวง 12 12 - - - 10 2 - - 

รวม 104 90 15 10 - 36 33 36 - 
 
จากตารางที่ 5 จากการสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

สําหรับผูใหญบนพื้นที่สูง พบวา ในภาพรวมดีขึ้น และเมื่อพิจารณากอนสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟง
และพูดภาษาไทยโดยใชชุดกิจกรรม ดังน้ี ระดับ 1 จํานวน 90 คน ระดับ 2 จํานวน 15 คน และระดับ 3 
จํานวน 10 คน สวนหลังสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทยโดยใชชุดกิจกรรม ดังนี้ ระดับ 1 
จํานวน 36 คน ระดับ 2 จํานวน 33 คน และระดับ 3 จํานวน 36 คน  
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ตารางที่ 6 ผลนิเทศติดตามการดําเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทย           
เพื่อการส่ือสารสําหรับผูใหญบนพื้นที่สูง ฯ ประจําปงบประมาณ 2564 โดยมีหัวประเด็นดังตอไปนี ้

1. การเขียนรูปแบบโครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
สําหรับผูใหญบนพื้นที่สูง ฯ 

2. ประชุมชี้แจงสรางความเขาใจใหกับครู นักเรียนผูชวยครู ผูใหญกลุมเปาหมายและผูมีสวน
เกี่ยวของ และแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 

3. แนวปฏิบัติที่ดีและส่ือนวัตกรรมในการสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทย
เพื่อการส่ือสารสําหรับผูใหญบนพื้นที่สูง 

4. ครูผูรับผิดชอบโครงการและครูผูชวยมีความรูความเขาใจสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟง
และพูดภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสําหรับผูใหญบนพื้นที่สูงฯ 

5. นักเรียนผูชวยครูมีการพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทยดีขึ้น 

6. ผูใหญกลุมเปาหมายมีการพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทยดีขึ้น 

7. การลงพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนรูของครูและนักเรียนผูชวยครูโดยใชส่ือนวัตกรรมของโรงเรียน                   

เชน บัตรภาพบัตรคํา และชุดกิจกรรม ฯ 

8. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทย                            

เพื่อการส่ือสารสําหรับผูใหญบนพื้นที่สูง ฯ 

ท่ี โรงเรียน 
ผลนิเทศติดตามการดําเนินงานโครงการ  

รวม 
คา 

เฉล่ีย 
ระดับ

คุณภาพ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

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

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

5 บานแมเอาะ 3 3 3 3 3 3 2 2 22 2.75 พอใช 
6 บานนากลาง 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3.00 ดี 

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

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

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

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

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

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

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

จํานวน 11 โรง ในภาพรวมมี คุณภาพ ไดคาเฉล่ีย 3.24 ระดับคุณภาพดี เรียงลําดับจากมากไปหานอย                     
โรงเรียนบานขุนแปะ  โรงเรียนบานปางหินฝน และโรงเรียนบานแมตะละเหนือ ไดคาเฉล่ีย 3.50                       
ระดับคุณภาพดีมาก  โรงเรียนบานขุนแตะ และโรงเรียนบานโมงหลวง ไดคาเฉล่ีย 3.38 ระดับคุณภาพดีมาก             

โรงเรียนบานขุนยะ ไดคาเฉล่ีย 3.25 ระดับคุณภาพดี โรงเรียนบานปางอุง ไดคาเฉล่ีย 3.13 ระดับคุณภาพดี                          

โรงเรียนบานนากลาง โรงเรียนบานขุนแมนาย โรงเรียนบานแมหงานหลวง ไดคาเฉล่ีย 3.00 ระดับคุณภาพดี และ
โรงเรียนบานแมเอาะ ไดคาเฉล่ีย 2.75 ระดับคุณภาพพอใช 
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โครงการการเตรียมความพรอมการจัดกิจกรรม “บานนักวิทยาศาสตรนอย”                   
ในการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทาน ปการศึกษา 2564   
ผลการดําเนินงาน 

1. ในปการศึกษา 2563 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6                 

มีโรงเรียนที่สงกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม และโครงงานบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 
ประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน จํานวน 30 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่ผานการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน 

จํานวน 30 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 100 

 2. ครูปฐมวัยที่เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เร่ืองน้ํา และอากาศ ทดแทนใหโรงเรียน
ในโครงการสําหรับครูผูที่ไมผานการอบรมขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ในรูปแบบออนไลนโดยใช Google  Meet  

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

และครูปฐมวัยจากโรงเรียนที่ตองสงประเมินเพื่อรับตราพระราชทานในปการศึกษา 2564  จํานวน 18 โรงเรียน                

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

3. ครูปฐมวัยที่เขารับการอบรมไดรับการสงเสริม และพัฒนา ใหมีความรูความเขาใจ                     

และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยไดถูกตอง 
4. โรงเรียนที่เขารวมโครงการ “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” มีความเขมแข็ง                 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 5. ครูปฐมวัยที่เขารับการอบรม มีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม                       

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

: LT) ไดรับการพัฒนาโดยการเขารับการอบรมจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยโดยระบบออนไลน 
2. ครูวิทยาศาสตรของโรงเรียนที่เขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย       

ระดับประถมศึกษา และครูวิทยาศาสตรโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดไดรับการอบรมการจัดกิจกรรม               

การเรียนรูตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จํานวน 43 คน 

       3. โรงเรียนที่เขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
จํานวน  6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม  โรงเรียนบานสบเต๊ียะ  โรงเรียนบานหวยทราย 
โรงเรียนบานทัพ  โรงเรียนบานจันทร และโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท ไดรับการจัดสรร
งบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 4,500 บาทตอโรง 

4. นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมของโรงเรียนที่เขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
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โครงการสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต     
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลการดําเนินงาน 

จากการดําเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู การนิเทศ กํากับติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning 

ใหกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยศึกษานิเทศกผูทําหนาที่
แอดมินประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรงรัดการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน
และรายงานผลการดําเนินการดังกลาว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี ้
ตารางที่ 1 ขอมูลจํานวนผูเขาอบรมหลักสูตรเพศวิถีศึกษาออนไลนปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

จํานวนผู
ลงทะเบียน 

จํานวนครู 
จํานวนท่ี

เรียนครบ 8 
หนวย 

จํานวนผูท่ี
ยังเรียนไม

ครบ 

จํานวนท่ี
ไดรับอนุมัติ

ผาน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี 
ควร

ปรับปรุง 
331 313 178 153 168 87 80 1 

  
จากตารางที่ 1 พบวา จํานวนผูลงทะเบียน ทั้งหมด 331 คน มีครูจํานวน 313 คน จํานวนครู   

ที่เรียนครบ 8 หนวย จํานวน 178 คน จํานวนครูที่ยังเรียนไมครบ จํานวน 153 คน และจํานวนที่ไดรับ    

การอนุมัติผานหลักสูตร จํานวน 168 คน โดยมีแผนการจัดการเรียนรู ระดับดีมาก จํานวน 87 คน ระดับดี 
จํานวน 80 คน และระดับควรปรับปรุง จํานวน 1 คน 

 
ตารางที่ 2 ขอมูลจาํนวนโรงเรียนในสังกัดทีมีครูผูสอนเขาอบรมหลักสูตรเพศวถิีศึกษาออนไลน 
              http://cse-elearning.obec.go.th/ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

ปงบประมาณ จํานวนโรงเรียนท่ีมีครูเขาอบรม รอยละ 

2562 36 37.50 

2563 41 41.41 

2564 94 94.94 

 

จากตารางที่ 2 พบวา โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จํานวน 99 โรง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562           
มีจํานวน 36 โรง คิดเปนรอยละ 37.50 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจํานวน 41 โรง คิดเปนรอยละ 41.41   

และในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจํานวน 94 โรง คิดเปนรอยละ 94.94 
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ตารางที่ 3 ผลการการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานเพศวิถีศึกษาของโรงเรียนในสังกัด แบบออนไลน                
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จํานวน 96 โรง 
ปรากฏวาโรงเรียนตอบแบบนิเทศติดตาม จํานวน 81 โรง และยังไมตอบ แบบนิเทศจํานวน 15 โรง                
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รายการ รวม คาเฉล่ีย 
ระดับ

คุณภาพ 
1. มีโครงการ /กิจกรรม เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานเพศวิถีศึกษาตามมาตรา 6, 7 
ในพระราชบัญญัติปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 และ
กฎกระทรวง นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

238 2.93 ดี 

2. สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรู มีทัศนคติที่ดี และมีทักษะการสอนที่เหมาะสม 

รวมทั้งเขาใจจิตวิทยาการเรียนรูของนักเรียนแตละระดับชั้น 
259 3.19 ดี 

3. จัดใหมีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตใหเหมาะสมกับชวงวัย             

ของนักเรียน โดยมีเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู ในเรื่องเพศที่ครอบคลุม                   

ถึงพัฒนาการในแตละชวงวัย 

260 3.20 ดี 

4. โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและจัดใหมีชองทางหรือวิธีการที่หลากหลาย 

ในการดูแล ชวยเหลือ และคุมครองนักเรียน 
265 3.27 ดีมาก 

5. โรงเรียนมีการนิเทศภายใน เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษา                   
อยางเปนระบบ 

238 2.91 ดี 

   

จากตารางที่ 3 พบวา ผลการดําเนินงานเพศวิถีศึกษาของโรงเรียนในสังกัดในภาพรวมอยูใน
ระดับคุณภาพดี  โดยเรียนลําดับจากมากไปหานอยได ดังนี้ รายการขอที่ 4 โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนและจัดใหมีชองทางหรือวิธีการที่หลากหลาย ในการดูแล ชวยเหลือ และคุมครองนักเรียน                   

ระดับคุณภาพดีมาก รายการขอที่ 1 2 3 และ 5 ไดระดับคุณภาพดี 

 
ตารางที่ 4 ผลการการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาของโรงเรียนในสังกัดแบบออนไลน       
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รายการ รวม คาเฉล่ีย 
ระดับ

คุณภาพ 
1. การเตรียมการกอนจัดการเรียนรู 
   1.1 มีหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 249 3.23 ดี 

   1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญกรอบเนื้อหา 
สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดระดับชั้น 

247 3.20 ดี 

   1.3 มีสื่อ อุปกรณ ที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาเพศวิถีศึกษา 226 2.93 ดี 

   1.4 มีกําหนดการสอน (ตารางสอน) 240 3.11 ดี 

รวม 962 3.12 ด ี
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จากตารางที่ 4 พบวา การเตรียมการกอนจัดการเรียนรูในภาพรวมไดคะแนน 962 คะแนน 
คาเฉล่ีย 3.12 อยูในระดับคุณภาพดี  โดยเรียนลําดับจากมากไปหานอยได ดังน้ี ขอที่ 1.1 มีหลักสูตร                 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา รวม 249 คะแนน คาเฉล่ีย 3.23 ระดับคุณภาพดี ขอที่ 1.2                      
มีแผนการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญกรอบเน้ือหาสอดคลองกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดระดับชั้น รวม 247 คะแนน คาเฉล่ีย 3.20 ระดับคุณภาพดี ขอที่ 1.4 มีกําหนดการสอน (ตารางสอน)                  

รวม 240 คะแนน คาเฉล่ีย 3.11 ระดับคุณภาพดี และมีขอที่ 1.3 มีส่ือ อุปกรณ ที่หลากหลายเหมาะสม               

กับเนื้อหาเพศวิถีศึกษา รวม 226 คะแนน คาเฉล่ีย 2.93 ระดับคุณภาพดี  
 

ตารางที่ 5 ผลการการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาของโรงเรียนในสังกัดแบบออนไลน      
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รายการ รวม คาเฉล่ีย 
ระดับ

คุณภาพ 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
    2.1 มีเทคนิคการสอนทีน่าสนใจ ใชสื่อ เกม ภาพประกอบบทเพลง                     
เพ่ือใหนักเรียนมีความสุขและสนใจในเรียน 

227 2.94 ดี 

    2.2 สอบถามกระตุนความคิด เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรูและความเขาใจในเรื่อง 
ที่จะเรียนมากย่ิงข้ึน 

243 3.15 ดี 

    2.3 จัดการเรียนรูใชกรณีศึกษาจากประสบการณจริงวิถีชีวิตของผูเรียนใหผูเรียน
ไดศึกษาวิเคราะห และตัดสินใจเลือกพฤติกรรมที่เหมาะสมในแตละเรื่องมาใช       
ในชีวิตประจําวัน 

237 3.07 ดี 

    2.4 กระตุนใหผูเรียนนําประสบการณเดิม มาประยุกตใชในสถานการณใหม     
ไดลงมือปฏิบัติ สรางความความรู และสรุปองคความรู ผานกระบวนการคิดและ
ตัดสินใจ 

239 3.10 ดี 

     2.5 ใหคําชี้แนะ และชวยเหลือในการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรู                   
ที่หลากหลายเพ่ือทําชิ้นงานสงและนําเสนอหนาชั้นเรียนตามเวลาที่กําหนด 

242 3.14 ดี 

     2.6 ตรวจผลงานนักเรียน ชมเชย และใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอยางสรางสรรค
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาตนเองใหดีข้ึน 

243 3.15 ดี 

รวม 1,431 3.09 ด ี
 

จากตารางที่ 5 พบวา การเตรียมการกอนจัดการเรียนรูในภาพรวมไดคะแนน 1,431 คะแนน 
คาเฉล่ีย 3.09 อยูในระดับคุณภาพดี  โดยเรียนลําดับจากมากไปหานอยได ดังน้ี ขอที่ 2.2 สอบถามกระตุนความคิด 

เพื่อใหนักเรียนเกิดความรูและความเขาใจในเร่ืองที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น และ ขอที่ 2.6 ตรวจผลงานนักเรียน ชมเชย     

และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมอยางสรางสรรคเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองใหดีขึ้น รวม 243 คะแนน คาเฉล่ีย 3.15 
ระดับคุณภาพดี ขอที่ 2.5 ใหคําชี้แนะ และชวยเหลือในการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรูที่
หลากหลายเพื่อทําชิ้นงานสงและนําเสนอหนาชั้นเรียนตามเวลาที่กําหนด รวม 242 คะแนน คาเฉล่ีย 3.14 
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ระดับคุณภาพดี ขอที่ 2.4 กระตุนใหผูเรียนนําประสบการณเดิม มาประยุกตใชในสถานการณใหม ไดลงมือปฏิบัติ 
สรางความความรู และสรุปองคความรู ผานกระบวนการคิดและตัดสินใจ รวม 239 คะแนน คาเฉล่ีย 3.10      
ระดับคุณภาพดี ขอที่ 2.3 จัดการเรียนรูใชกรณีศึกษาจากประสบการณจริงวิถีชีวิตของผูเรียนใหผูเรียน            

ไดศึกษาวิเคราะห และตัดสินใจเลือกพฤติกรรมที่เหมาะสมในแตละเร่ืองมาใชในชีวิตประจําวัน รวม 237 คะแนน 

คาเฉล่ีย 3.07 ระดับคุณภาพดี และขอที่ 2.1 มีเทคนิคการสอนที่นาสนใจ ใชส่ือ เกม ภาพประกอบบทเพลง               
เพื่อใหนักเรียนมีความสุขและสนใจในเรียน รวม 227 คะแนน คาเฉล่ีย 2.94 ระดับคุณภาพดี 

 
ตารางที่ 6 ผลการการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาของโรงเรียนในสังกัดแบบออนไลน    
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รายการ รวม คาเฉล่ีย 
ระดับ

คุณภาพ 
3. การวัดและประเมินผล 
   3.1 มีการวัดผลกอนเรียน การวัดผลระหวางเรียน และการวัดผลหลังเรียน 240 3.11 ด ี
   3.2 มีความสอดคลองและครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู 3ดาน (KPA) 249 3.23 ด ี
   3.3 มีการวัดผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย 237 3.07 ด ี
   3.4 มีการวิเคราะหผลการวัดและประเมินผลเพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษา เชน สรางสื่อ นวัตกรรม 

231 3.00 ดี 

รวม 957 3.10 ด ี
 

จากตารางที่ 6 พบวา การวัดและประเมินผลในภาพรวมไดคะแนน 957 คะแนน คาเฉล่ีย 3.10 
อยูในระดับคุณภาพดี  โดยเรียนลําดับจากมากไปหานอยได ดังน้ี ขอที่ 3.2 มีความสอดคลองและ
ครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู 3 ดาน (KPA) รวม 249 คะแนน คาเฉล่ีย 3.23 ระดับคุณภาพดี                  
ขอ 3.1 มีการวัดผลกอนเรียน การวัดผลระหวางเรียน และการวัดผลหลังเรียน รวม 240 คะแนน คาเฉล่ีย 3.11         
ระดับคุณภาพดี ขอที่ 3.3 มีการวัดผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย รวม 237 คะแนน คาเฉล่ีย 3.07          
ระดับคุณภาพดี และมีขอที่ 3.4 มีการวิเคราะหผลการวัดและประเมินผลเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษา เชน สรางส่ือ นวัตกรรม รวม 231 คะแนน คาเฉล่ีย 3.00 ระดับคุณภาพดี  
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ตารางที่ 7 ผลการการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาของโรงเรียนในสังกัดแบบออนไลน              
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติเดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รายการ รวม คาเฉล่ีย 
ระดับ

คุณภาพ 
4. ผลการจัดการเรียนรู 
    4.1 มีความรูความเขาใจเรื่องเพศวิถีศึกษาเหมาะสมตามวยั 243 3.15 ด ี
    4.2 มีทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพรางกาย จิตใจ อารมณสังคม สติปญญา 
และทักษะชีวิตเหมาะสมตามวัย 

247 3.20 ด ี

    4.3 มีเจตคติที่ดีในเรื่องเพศวิถีศึกษาและมีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค 252 3.27 ดีมาก 
รวม 742 3.21 ด ี

 
จากตารางที่ 7 พบวา ผลการจัดการเรียนรูในภาพรวมไดคะแนน 742 คะแนน คาเฉล่ีย 3.21              

อยูในระดับคุณภาพดี  โดยเรียนลําดับจากมากไปหานอยได ดังน้ี ขอที่ 4.3 มีเจตคติที่ดีในเร่ืองเพศวิถีศึกษา                  
และมี คุณลักษณะอันพึงประสงค รวม 249 คะแนน คาเฉล่ีย 3.23 ระดับคุณภาพดี ขอที่ 4.2                    
มีทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา และทักษะชีวิตเหมาะสมตามวัย รวม 247 คะแนน 

คาเฉล่ีย 3.20 ระดับคุณภาพดี ขอที่ 4.1 มีความรูความเขาใจเร่ืองเพศวิถีศึกษาเหมาะสมตามวัย รวม 243 คะแนน 

คาเฉล่ีย 3.15 ระดับคุณภาพดี  
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โครงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนท่ีต้ังในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 
(โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนบนพ้ืนท่ีเกาะ) 
ผลการดําเนินงาน 
      โรงเรียนที่ไดรับจัดสรรงบประมาณดําเนินการตามโครงการที่เสนอ ซ่ึงแยกออกเปน 3 ประเภท 
ดังนี้ 

1. ทักษะวิชาการ   จํานวน 15 โครงการ 
2. ทักษะอาชีพ      จํานวน 57 โครงการ 
3. ทักษะชีวิต     จํานวน   1 โครงการ      
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  นโยบายท่ี 3  ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
 
โครงการฝกอบรมการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ผลการดําเนินงาน 
1. ผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาที่ผูปฏบิัติงานพัสดุในสถานศึกษา และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ผานการฝกอบรม และมีความรู               
ความเขาใจกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐที่เกี่ยวของ สามารถนํามาใชเปน
แนวทางในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6  ไดถูกตอง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานพัสดุในสถานศึกษา ไดนําความรูที่ไดรับจาก
การฝกอบรม ไปถายทอดใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของไดถูกตอง งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานดานพัสดุและธุรการโรงเรียน ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ                     
ตามหลักสูตร ทั้ง 2 รุน และมีความรู มีความเขาใจการบันทึกขอมูลระบบ e-GP  โดยไดดําเนินการบันทึก
ขอมูลในระบบ e-GP ถูกตอง สงผลใหงานพัสดุของสถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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โครงการสงเสริมการทําวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดทํานโยบายการจัดการเรียนรูวิถีใหม    
ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดจัดประชุมทีมวิจัย(หลัก) จํานวน 5 คน                

ในวันท่ี 6 กันยายน  2564 ไดแนวทางและวิธีการดําเนินการวิจัยเชิงพื้นท่ีและไดรางเครื่องมือท่ีใชในการ               
เก็บขอมูล 3 ฉบับคือ ฉบับของผูบริหาร  ฉบับของครูวิชาการ และฉบับของครูกิจการนักเรียน พรอมท้ังได
กรอบและภาระงานวิจัยท่ีจะตองดําเนินการตามชวงเวลาตามท่ี สพฐ. กําหนด 

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมทีมวิจัย (ชี้แจงแนวทางในการดําเนินการวิจัย จัดทําเคาโครงงานวิจัย  และสรางเครื่องมือการวิจัย) 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดจัดประชุมทีมวิจัยของเขตพื้นท่ี 
จํานวน 20 คนในวันท่ี 8 กันยายน  2564 ไดช้ีแจงแนวทางและวิธีการดําเนินการวิจัยเชิงพื้นท่ีและไดอธิบาย
เก่ียวกับเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 3 ฉบับคือ ฉบับของผูบริหาร ฉบับของครูวิชาการ และฉบับของครู
กิจการนักเรียน พรอมท้ังกรอบและภาระงานวิจัยท่ีจะตองดําเนินการตามชวงเวลาตามท่ี  สพฐ. กําหนด 

กิจกรรมท่ี 3 ทีมวิจัยลงพ้ืนท่ี เพ่ือดําเนินการเก็บขอมูลการวิจัย 
 ทีมวิจัยแยกเก็บขอมูลตามเครือขายท่ีรับผิดชอบ ใชเวลาเก็บขอมูล 5 วัน จากฐานขอมูลจากผูให
ขอมูล 3 ชุดคือ 1. ผูบริหารสถานศึกษา 2. ครูฝายวิขาการ 3. ครูฝายกิจการนักเรียน และยังมีการสัมภาษณ     
เชิงลึกกับผูบริหารสถานศึกษา เพื่อนําขอมูลท่ีไดมา SWOT ตามจุดประสงคของงานวิจัย 

กิจกรรมท่ี 4 ประชุมสรุปผล  การลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลกับคณะทํางานวิจัย 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดจัดประชุมทีมวิจัยของเขตพื้นท่ี 
จํานวน 20 คนในวันท่ี 17 กันยายน  2564 เพื่อสรุปและวิเคราะหขอมูลท่ีทีมวิจัยไดออกไปเก็บขอมูลแตละ
เครือขายแลวสงมอบใหทีมหลักเพื่อท่ีจะสรุปผลในข้ันท่ี 2 ประชุมระดมความคิด (Brainstorming) นําผลการ
วิเคราะห SWOT มาประชุมระดมความคิดของคณะวิจัย  นักวิชาการ ผูบริหาร ครู ผูเก่ียวของ กําหนดแนวทาง
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะ ในการบริหารจัดการโรงเรียน  การจัดการเรียนรู และการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน และรายงานข้ัน 1 และข้ัน 2 ไปยัง  สพฐ. 
กิจกรรมท่ี 5 สรปุและวิเคราะหผลกับคณะทํางานวิจัย จัดทํางานวิจัยฉบับสมบูรณ  และเผยแพรผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
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  นโยบายท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมี คุณภาพ                 
                    มีมาตรฐานและการลดความเหลี่ยมล้ําทางการศึกษา 

 
โครงการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน    
ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาระบบการดแูลชวยเหลือผูเรียน 
      กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
ผลที่เกิดขึ้น การประเมินผลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เปนการประเมินตนเอง                        
ของสถานศึกษา โดยอิงหลักเกณฑตามคูมือการคัดเลือกสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                 
เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สพฐ. กําหนดให ป 2562 – 2564                       
เปนปแหงการรูจักรัก เขาใจ หวงใย ไมทิ้งใครไวขางหลัง) มีสถานศึกษาไดสงผลงานเขารับการคัดเลือก
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป พ.ศ. 2564 จํานวน 3 แหง คือ โรงเรียนบานหวยยา 
โรงเรียนบานแจมหลวง และโรงเรียนสามัคคีสันมวง ไดตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 1 แหง 
คือ โรงเรียนบานหวยยา อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ไดรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ประเภท โรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับ เงิน 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสงเสรมิความประพฤตินักเรียน 
กิจกรรมที่ 2.1 เปดพ้ืนที่กิจกรรมสรางสรรคใหนักเรียน  

ผลที่เกิดขึ้น มีสถานศึกษาจัดสงโครงการเขารับการสนับสนุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 ไดจัดสรรงบประมาณใหไปดําเนินการภายใตบริบทการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาสงเสริม
ความประพฤตินักเรียน เปดพื้นที่กิจกรรมสรางสรรคใหนักเรียน ตามโครงการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน 

โดยสถานศึกษาสํารวจความถนัดและกิจกรรมที่เหมาะสมกับผูเรียน นําขอมูลของผูเรียนที่คัดกรองได 
รวมกันวางแผน ในการจัดกิจกรรม ทั้งเด็กปกติ เด็กกลุมเส่ียง และกลุมที่ตองใชการดูแลอยางใกลชิด                   
ต้ังกลุม ชมรม ชุมนุม ตามที่สํารวจไดแลว เชน จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน ดนตรี กีฬา จิตสังคมบําบัด        

ศูนยเพื่อนใจวัยรุน กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน (YC) กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ในการดําเนินงาน                

โดยใหผูเรียนชวยกันกําหนดและวางแผน การทํางานรวมกัน โดยมีครูที่ปรึกษากิจกรรม ชมรม ชุมนุม                
คอยใหการแนะนํา สงเสริม สนับสนุน และรายงานผลการจัดกิจกรรม จึงขอจัดสรรเงินในการสนับสนุนโรงเรียน                  

ในการจัดกิจกรรม  ตามหนังสือแจงจัดสรรโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2                   
จํานวน 5 แหง  ไดแก 1. โรงเรียนบานหวยยา  2. โรงเรียนบานแจมหลวง 3. โรงเรียนสามัคคีสันมวง                                
4. โรงเรียนบานแมแดดนอย 5. โรงเรียนบานจันทร รวมเปนเงิน 15,000 สถานศึกษารายงานผลการดําเนิน
กิจกรรมเปนที่เรียบรอย 
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กิจกรรมที่ 3 การคุมครองและพิทักษสทิธิเด็ก 
กิจกรรมที่ 3.1 การดาํเนินการคุมครองและชวยเหลือนักเรียนมีการเผชิญเหตุพิเศษ 

ผลที่เกิดขึ้น การดําเนินการใหการชวยเหลือนักเรียนมีการเผชิญเหตุพิเศษ ผานกองทุนชวยเหลือเด็กยากจน 

จากกลุมงานสวัสดิการและกองทุนการศึกษา   
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โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา    
ผลการดําเนินงาน 

1. โรงเรียนจัดทําโครงการรองรับภายใตงบประมาณแจงจัดสรรคร้ังแรก จํานวน 112,000  บาท              

ใหโรงเรียนขยายโอกาสจํานวน 28 โรงเรียน 

2. ดําเนินในสวนกิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด โดยใชหลักการเนนที่พื้นที่ปฏิบัติเปนหลัก
สําคัญในการทํางาน ลดคาใชจายไมจําเปน การเดินทาง คาวิทยากร เกิดการเรียนรูรวมกันของคน ในองคกร                       
ใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุด จึงไดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานไปใหสถานศึกษาดําเนินงาน
ภายใตหลักการการที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดแลวรายงานผลให สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ทราบและสังเคราะหผลเพื่อรายงานไปยัง สํานักงานคณะกรรมการ                          
การศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป   

3. โรงเรียนจัดทําโครงการรองรับภายใตงบประมาณแจงจัดสรรคร้ังที่ 2 จํานวน 28,000 บาท              
ใหโรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 28 โรงเรียน 

4. การดําเนินงานใชกิจกรรมตาง TO BE NUMBER ONE  

 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาและเรงรัดใหสถานศึกษาสมัครเขารวมชมรม 
TO BE NUMBER ONE  ใหครบทุกโรงเรียน และไดสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนบานหวยยา เขารวมการแขงขัน                        

TO BE NUMBER ONE เปนตัวแทนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 เขารวมแขงขัน                 

ระดับจังหวัด โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ จํานวน 5,000 บาท 
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โครงการการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดําเนนิงานรับนักเรียนปการศึกษา 2564 

ผลการดําเนินงาน 
จากการดําเนินงานตามโครงการ ผลการรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตลอดจนการกํากับ ติดตามนักเรียนที่ผอนผัน เด็กตกหลน เด็กออกกลางคันไดเขาเรียน                   

ในระบบและนอกระบบ  จนจบการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐานตลอดจนการจัดทําทะเบียนเอกสารหลักฐาน            

ทางการศึกษา ไดถูกตองตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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โครงการการจัดทําคูมือ แนวปฏิบัติในการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
การใชระบบรายงานตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปพ.3) ออนไลน 
ผลการดําเนินงาน 

1. เผยแพรคูมือ แนวปฏิบัติในการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) ใหสถานศึกษา
ในสังกัด  ผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา ไดมีความรู ความเขาใจการใชงาน           

ของระบบ สามารถตรวจสอบขอมูลการรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3)  ใหเปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ              

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  
 2. คูมือ แนวปฏิบัติในการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) สามารถนําไปใช
สนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา ในการดําเนินการจัดทํา ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงาน
ผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ใหถูกตอง ทั้งใน                               

เร่ือง การจัดรูปแบบฟอรมการรายงานรวมถึงการกรอกขอมูลของนักเรียนใหเปนไปตามระเบียบ คําส่ัง                    
และแนวปฏิบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

3. การประชุมออนไลน ดวยระบบ Webinar บรรยายในหัวขอ  
        - เอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด (ปพ.3) 

         - การสะทอนผลจากการตรวจสอบการออกเอกสารหลักฐาน (ปพ.3) 

          -  การใชงานระบบรายงานแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 

(ปพ.3) ออนไลน 
     รุนที่ 1 วันเสารที่ 17 กรกฎาคม 2564 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในอําเภอแมแจม 

      รุนที่ 2 วันอาทิตยที่ 18 กรกฎาคม 2564 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในอําเภอจอมทอง                      
และอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
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โครงการพัฒนาระบบวัดและประเมินผลการเรียนรูเพ่ือการยกระดับคุณภาพผูเรียน 
ผลการดําเนินงาน 
     1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานวัด ประเมินผลการศึกษา
ระดับสถานศึกษาทุกโรงในสังกัด จํานวน 167  คน มีความรู ความเขาใจเทคนิควิธีการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียนและการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาโดยใชโปรแกรม (School MIS) สามารถนําสู                       
การปฏิบัติงานได 
      2. ครูและบุคลากรระดับสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานวัด ประเมินผลการศึกษาระดับสถานศึกษา
ทุกโรงในสังกัด มีความเขมแข็งในการปฏิบัติงานงานวัดและประเมินผลการเรียนรูและการจัดทําเอกสาร
หลักฐานการศึกษาโดยใชโปรแกรม (School MIS)  สามารถถายทอดแกเพื่อนครูในโรงเรียนได 
       3.  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จํานวน 100 โรงเรียน 

สามารถดําเนินการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอยางเปนระบบ ถูกตองและสามารถรายงานผล                

ไดทันตามกําหนดเวลา 
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  นโยบายท่ี 5  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
โครงการการสรางจิตสํานึกและความรูในการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
  1. โรงเรียนทุกโรงเรียน/ นักเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  
ไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

  2. โรงเรียนในกลุมเปาหมาย จํานวน 5 โรง เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย การพัฒนาความรู      
และความตระหนักในการจัดการขยะ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน โดยภาคีเครือขาย : กรณีศึกษา                       
กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา  
  3. โรงเรียนทุกโรงเกิดความตระหนัก และมีจิตสํานึกตอการผลิต และบริโภคที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

  4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  ไดผลงานวิจัยเร่ือง การพัฒนา
ความรูและความตระหนักในการจัดการขยะ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยภาคีเครือขาย : 
กรณีศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา ส ง สํา นักพัฒนานวัตกรรม                        

การจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 เปนที่เรียบรอย 

เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียน/ ครู / บุคลากร ในโรงเรียน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

มีความรู  และเกิดความตระหนัก  มีจิตสํานึกในการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

  2. โรงเรียนในกลุมเปาหมาย จํานวน 5 โรง มีแผนการจัดการเรียนรูในการสงเสริมดานความรู 
การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผาน
การพัฒนาคุณภาพดวยกระบวนการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
  นโยบายท่ี 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
ผลการดําเนินงาน 

1. จัดทําเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 30 เลม 

2. จัดประชุมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังน้ี 

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

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

3. จัดประชุมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2565 ระหวางวันที่ 30 กันยายน 2564 –  

1 ตุลาคม 2564 ณ หองประชุมแมยะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6                   
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม  
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62 รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

โครงการการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนในสังกัด                         
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
ผลการดําเนินงาน 

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 และสถานศึกษาในสังกัด                       
มีการบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนไปตามเปาหมายบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด 
สงผลใหการพัฒนาการศึกษามีคุณภาพ ใชทรัพยากรอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด 

2. ผูตรวจสอบภายในไดรับการพัฒนาศักยภาพเพื่อนําไปสูคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
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โครงการการติดตาม ประเมินผล และรายงานการปฏิบัติราชการตามนโยบาย  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน 
 1. ประชุมรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวช้ีวัดของ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (e-MES) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหแกบุคลากรที่
เกี่ยวของ ใหมีความรูความใจเกี่ยวกับรายละเอียดของแบบติดตาม การรายงานขอมูล และการดําเนินงาน
อื่นที่เกี่ยวของในแตละประเด็นและตัวชี้วัด และสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงาน 

ตามนโยบายตาง ๆ ได นําไปสูการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

2. ประชุมเพื่อรับการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 ในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามแผนปฏิบัติการประจําป ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร และนโยบายประจําป  
3. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ/

กิจกรรมตาง ๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  
              4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีเอกสารการรายงานติดตามผล                 

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

  

โครงการการประชุมผูบริหารการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลการดําเนินงาน 

1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และบุคลากรเจาหนาที่รับทราบ         

และเขาใจนโยบาย และทิศทางการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 6  

2. การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีการบริหารจัดการ               
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นตามเปาหมาย  

3. ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการมีทัศนคติตอการปฏิบัติงานในทางที่ดีและเสริมสราง
ความสามัคคี 
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โครงการการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการจัดทํามาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลการดําเนินงาน 

1. บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความรูความเขาใจการปฏิบัติราชการ                    
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการมากยิ่งขึ้น และนําความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางถูกตอง 
รวมทั้งสามารถดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 

2. บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ              
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามากยิ่งขึ้น 

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถปฏิบัติราชการไดตามกรอบระยะเวลาท่ีสํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนด และมีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยางมีประสิทธิภาพ 
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66 รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

โครงการกิจกรรมวันสําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลการดําเนินงาน 

1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสํานึกรักสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย  
2. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เห็นคุณคาและรักษา

ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของชาติบานเมือง 
3. หนวยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนในทองถิ่น มีความสัมพันธที่ดีกับสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
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    กิจกรรมวันปยมหาราช 

 

    กิจกรรมพิธีไหวสาพระเจาอินทวิทยานนท 

 

    กิจกรรมกิจกรรมวันพอ 
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สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีฯ 

หน่วยตรวจสอบ
 

คณะกรรมการ    
ก.ต.ป.น. 

รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี ฯ 

กลุ่มอาํนวยการ กลุ่มบรหิาร        
งานบุคคล 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม 
และประเมินผลการจดั

การศึกษา 

กลุ่มบรหิารงานการเงิน
และสินทรพัย ์

กลุ่มส่งเสรมิ 
การจดัการศึกษา 

กลุ่มพฒันาครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการศึกษา 

กลุม่กฎหมายและคดี 
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คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

 
                                                                                                      

                                                                                                                                            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายชยันนท ์  นิลพฒัน ์
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

ประธานกรรมการ 

นางสาวศิริพฒัน ์ ชมภูรตัน ์
กรรมการผูแ้ทน 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรฐั 

นางสาวณทัชกมล  ไชยจนีะ 
กรรมการผูแ้ทน 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน 

นายชูเดช  เฟ่ืองฟู  
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ            

ดา้นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นางทองสุข  ปิยะวงค ์
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ           

 ดา้นการวิจยั และประเมินผล 

นายปราโมทย ์ เลิศชีวกานต ์ 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ            

ดา้นการบริหารการศึกษา 

นางสาววณีรตัน ์ แยม้พราม 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

ดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 

นางสมพิศ  มาพวง 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ            
ดา้นการศึกษาปฐมวยั 

นางสาวเกษแกว้  ปวนแดง 
กรรมการและเลขานุการ 

 



๑ 

 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาํปงบประมาณ ๒๕64 
กลุมอํานวยการ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 
1 การประชุมผูบริหารการศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
 

80,000 1. ข้ันเตรียมการ 
     1. กําหนดการจัดประชุมผูบริหาร
สถานศึกษา  ประธานเครือขายและประชุม
ผูบริหารการศึกษา  ผูอํานวยการกลุม  
2. ข้ันดําเนินการ 
     1. ประชุมผูบริหารสถานศึกษา  
     2. ประชุมผูบริหารการศึกษา 
ผูอํานวยการกลุม ศึกษานิเทศก และ
ประธานเครือขาย 
     3. ประชุมบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีฯ 
3. ประเมินผลการดําเนินงาน  
    สํารวจความพึงพอใจโดยใชเครื่องมือ           
4. ปรับปรุงแกไขวิเคราะหสภาพปญหา
ในการจัดประชุมและนํามาปรับปรุง
แกไขในการประชุมครั้งตอไป 
 

1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก และบุคลากรเจาหนาท่ีรับทราบ 
และเขาใจนโยบาย และทิศทางการบริหารจัดการ
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ฯ    
2.  การดํา เนินงานของสํ านักงานเขตพ้ืน ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มีการ
บริหารอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนตาม
เปาหมาย  
3. ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการมีทัศนคติ
ตอการปฏิบัติงานในทางท่ีดีและสรางเสริมความ
สามัคคี 

      การจัดประชุม ท่ี มีการ
รวมกันของคนจํานวนมาก
เปนปจจัยเสี่ยงตอการแพร
ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 19  
และ เ ชื้ อ โ ร ค อ่ื น ใน ร ะบ บ
ทางเดินหายใจ เนื่องจากเชื้อ
โรคเหลานี้สามารถแพรไดจาก
การสัมผัสใกลชิดกับผูปวยท่ีมี
อ า ก า ร เ ล็ ก น อ ย ไ ด  ห า ก
ผู จั ด ก า รป ร ะชุ ม ไ ด มี ก า ร
พิจารณาแลวเห็นวา ผู เข า
ประชุม มีประวัติหรือโอกาสท่ี
เดินทางจากพ้ืนท่ีระบาดของ
โรค จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การประชุมเปนระบบออนไลน
แทน 

2 กิจกรรมวันสําคัญ 30,000 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมวันสําคัญ 
2. ดําเนินการประชาสัมพันธเชิญชวน
บุคลากร และโรงเรียน เขารวมกิจกรรมวันสําคัญ 
3. จัดกิจกรรมวันสําคัญ 
4. ผูบริหารการศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา ผูบริหารโรงเรียน ขาราชการครู 
นักเรียน รวมกิจกรรมวันสําคัญ 

1. ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา มีจิตสํานึกรักสถาบันชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย  
2. ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา เห็นคุณคาและรักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีดี งามของชาติ
บานเมือง 

     คว ร จั ด ใ ห มี โ ค ร ง ก า ร
กิจกรรมวันสําคัญตอเนื่องทุก ๆ  ป 
 

 



๒ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 
2 กิจกรรมวันสําคัญ 30,000  3. หนวยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชน

ในทองถ่ิน มีความสัมพันธท่ีดีกับสํานักงาน 
           เ ขต พ้ืน ท่ี ก าร ศึกษาประถม ศึกษา
เชียงใหม เขต ๖ 
 

      

3 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการและการจัดทํา
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําป
งบประมาณ 2563 
 

10,000 1. ข้ันเตรียมการ 
    1.ศึกษาขอมูล วางแผนและเตรียม
ดําเนินการ 

    2. รับฟงคําชี้แจงรายละเอียดกรอบ
การประเ มินผล การปฏิบั ติ ราชการ
ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะมา ณ  พ . ศ . ๒ ๕6 4                
จากสํานักงาน ก.พ.ร. และ สตผ. 
     3. จัดทําระเบียบวาระการประชุม
และบัญชีลงเวลา 

2. ข้ันดําเนินการ 
     1. แตงต้ังคณะทํางานผู กํากับดูแล
ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ และผูรายงานแตละ
ตัวชี้วัด 

     2 .  ประชุมชี้ แจงแนวทางวิ ธี การ
จัดเก็บและรวบรวมขอมูลในการจัดทํา
รายงานงานผล การประเมินตนเองรอบ ๖ 
เดือน  ใหกับผูรับผิดชอบตัวชี้วัดและผู
กํ า กับ ดู แล ตัวชี้ วั ด  ได รั บทร าบและ
ดําเนินการรายงานผลการการประเมิน
ตนเอง  

1. บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามี
ความรูความเขาใจการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบั ติราชการมากยิ่งข้ึน และนํา
ความรูท่ีไดรับไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยาง
ถูกตอง รวมท้ังสามารถดําเนินงานใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 
2. บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามากยิ่งข้ึน 
3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถปฏิบัติ
ราชการไดตามกรอบระยะเวลาท่ีสํานักงาน 
ก . พ . ร . กํ า ห นด  แล ะ มี ร ะ บบกา ร ติ ดต า ม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
อยางมีประสิทธิภาพ 

       กพร. สพฐ. ไดจัดทํา
วีดีโอชี้แจงวิธีรายงานผลการ
สรางความรูความเขาใจ แบบ
ติดตาม ประเมินผลการบริหาร
และจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ข อ ง สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ท่ี
การศึกษาประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ผ านช องทาง 
YouTube  ผูรับผิดชอบ
รายงานควรรับชมวีดีโอเพ่ือ
เปนแนวทางในการจัด ทํา
รายงานผลการดําเนินงานตาม
แบบท่ีกําหนด 
 



๓ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 
3 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการและการจัดทํา
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําป
งบประมาณ 2563 
 

10,000 3 .  ประชุ มชี้ แจ งวิ ธี ก ารจั ด เ ก็บและ
รวบรวมขอมูลในการจัดทํารายงานงานผล 

การประเมินตนเอง รอบ ๙ เดือน  ใหกับ
ผู รับผิดชอบตัวชี้ วั ดและผู กํ า กับดูแล
ตัวชี้ วั ด  ได รั บทราบและดํ า เนิ นการ
รายงานผลการการประเมินตนเอง        
     4. ประชุมชี้แจงวิธีการจัดเก็บและ
รวบรวมขอมูลในการจัดทํารายงานงานผล
การประเมินตนเองรอบ ๑๒ เดือน ใหกับ
ผู รับผิดชอบตัวชี้ วั ดและผู กํ า กับดูแล
ตัวชี้ วัด  ไดรับทราบ และดํา เนินการ
รายงานผลการการประเมินตนเอง   
3. ติดตามและประเมินผล 
    ติดตามการรายงานผลการดําเนินงาน 

4. รายงานผลการดําเนินงาน  
    สรุปผลการดําเนินงาน 

       

4 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช
ระบบอิเล็กทรอนิกสในการ
ปฏิบัติงานขององคกร 

30,000 1. ข้ันเตรียมการ 
    1. ประชุมคณะทํางาน เพ่ือพิจารณา
กําหนดขอบเขต หัวข อการอบรมเชิง
ปฏิบัติการขยายผล                  
2. ข้ันดําเนินการ 
    1. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1 
ระบบสนับสนนุการบริหารจัดกาสํานักงาน
เขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษาระบบสํ านั กงาน
อิเล็กทรอนิกส (Smart OBEC) 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
และการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  
2 .  บุ ค ล า ก ร ในสั ง กั ด  ส าม า ร ถนํ า ร ะบ บ
อิเล็กทรอนิกส และระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไปใชในการ
บริหารจัดการท่ีเ ก่ียวข องให  มีประสิทธิภาพ 
ประสทิธผิล และคุมคา 

      การจัดประชุม ท่ี มีการ
รวมกันของคนจํานวนมาก
เปนปจจัยเสี่ยงตอการแพร
ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 19  
และ เ ชื้ อ โ ร ค อ่ื น ใน ร ะบ บ
ทางเดินหายใจ เนื่องจากเชื้อ
โรคเหลานี้สามารถแพรไดจาก
การสัมผัสใกลชิดกับผูปวยท่ีมี
อาการเล็กนอยไดหากผูจัดการ 



๔ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 
4 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช

ระบบอิเล็กทรอนิกสในการ
ปฏิบัติงานขององคกร 

30,000      2 .  ป ร ะ ชุ ม ผู บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า 
ผู อํานวยการกลุม ศึกษานิ เทศก  และ
ประธานเครือขาย 

     3. ประชุมบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีฯ 

3. ประเมินผลการดําเนินงาน 
    สํารวจความพึงพอใจโดยใชเครื่องมือ           
4. ปรับปรุงแกไขวิเคราะหสภาพปญหา
ในการจัดประชุมและนํามาปรับปรุง
แกไขในการประชุมครั้งตอไป 

 ประชุมไดมีการพิจารณาแลว
เห็นวา ผูเขาประชุม มีประวัติ
หรือโอกาสท่ีเดินทางจากพ้ืนท่ี
ระบาดของ โ รค  และไม มี
เหตุผลความจําเปนเรงดวนใน
การจัดประชุมควรเลื่อนการ
จัดประชุมออกไปกอน 

 

 

 



๕ 

 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาํปงบประมาณ ๒๕64 
กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 
5 พัฒนางานบัญชี การเงิน และ

พัสดุ 
48,520   1.  เสนอโครงการ/กิจกรรม 

2.  ประชุมบุคลากรกลุมบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย วางแผนและ
มอบหมายหนาท่ี พรอมแตงตั้ง
คณะกรรมการ จัดทําคูมือการเบิกจาย 
3.  จัดทํารูปเลมคูมือการดําเนินงาน 
จํานวน 3 เลม คูมืองานบัญชี คูมืองาน
การเงิน คูมือการจัดซ้ือจัดจาง 
4.  ประชุมชี้แจงการดําเนินการตามคูมือ
ท้ัง 3 เลม 
5.  นิเทศ กํากับ ติดตาม โดยเจาหนาท่ี
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
สรางความรู ความเขาใจ ติดตามกํากับ
ดูแล ใหคําปรึกษา โดยแบงตามเปนอําเภอ 
3 อําเภอ โรงเรียนในพ้ืนท่ีอําเภอกัลยาณิ
วัฒนา โรงเรียนในพ้ืนท่ีอําเภอจอมทอง 
โรงเรียนในพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม ตาม
กําหนดระยะเวลาขางตน 
6.  สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ 
 

1. การตรวจติดตาม การดําเนินการจัดทําบัญชี
ของสถานศึกษา 
รุนท่ี 1  โรงเรียนในอําเภอกัลยาณิวัฒนา  
ระหว างวัน ท่ี  14 – 15 ธันวาคม 2563                 
ณ โรงเรียนบานจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม 
สรุปผลการตรวจดังนี ้
1.  การบันทึกบัญชี สมุดเงินสด ทะเบียนคุมนอก
งบประมาณ รายงานเ งินคง เหลื อประจํ า  
ยอดเงินไมตรงกัน 
2. เอกสารดานรับ/ดานจาย ไมไดบันทึกไว 
3. การบันทึกบัญชีในสมุดรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน ไมไดมีรายการเงินบริจาค 
4. ดอกเบี้ยบัญชีเ งินกองทุนอาหารกลางวัน 
บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดไวในชองเงินรายได
แผ น ดิน  ซ่ึ งจะต อ งบั น ทึก ในช อง เ งินนอก
งบประมาณ  
5. บัญชีเงินบริจาค บันทึกบัญชีลงในทะเบียนคุม
เงินนอกงบประมาณ แตไมไดบันทึกบัญชีลงใน
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
6. ยอด Statement  / สมุดเงินสด / สมุดคุม
เงินนอกงบประมาณ / รายงานคงเหลือประจําวัน 
มียอดถูกตองตรงกัน   

1. บุคลากรท่ีไดรับมอบหมาย
ใ ห ป ฏิ บั ติ ง า น ด า น บั ญ ชี 
การเงิน และพัสดุ ขาดความรู 
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
ใน แ ต ล ะ ด า น  ทํ า ใ ห ไ ม มี
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานใน
แตละดาน อาจเปนเพราะ
ไม ได เรียนในสาขาวิชานั้น
โดยตรง 
2 .  มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
บุ คลากร  (ย าย )  ท่ีปฏิบั ติ
หนาท่ี ทําใหตองเปลี่ยนแปลง
เจาหนาท่ี และเจาหนาท่ีเดิม
ไม ไ ด ก า รสอนปฏิ บั ติ ง า น
เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องใน
การปฏิบั ติ ทําใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบั ติงานคนใหมปฏิบั ติ
ตามความเขาใจของตนเอง 
และทําใหเกิดขอผิดพลาด 
3.ผูบริหารสถานศึกษา ไมได
ตระหนักถึงความสําคัญการ
ปฏิบัติงานดานบัญชี การเงิน 
และพัสดุทําใหเจาหนาท่ี 



๖ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 
5 พัฒนางานบัญชี การเงิน และ

พัสดุ 
48,520    7.  เลขท่ี เอกสารอางอิงในสมุดรายวันแยก

ประเภท สมุดรายวันเงินสด ไมไดลงบัญช ี
8 .  ไม ได ทําบันทึกรายงานเ งินคงเหลือตน
ปงบประมาณ แตบันทึกรายงานเงินคงเหลือคุม
ใน Excel  
9.ไมสามารถตรวจสอบการบัน ทึกบัญชี ได  
เนื่องจาก ปงบประมาณ 2564  ไมไดลงสมุดเงิน
สด และดอกเบี้ย (รายไดแผนดิน)  ไมเคยนําสง 
10. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ  เรียนฟรี 
15 ป  ไมไดแยกประเภท 
 
รุนท่ี 2 โรงเรียนในอําเภอจอมทอง 
ระหวางวันท่ี 23 – 24 ธันวาคม 2563   
ณ หองประชุมสพป.เชียงใหม เขต 6 
1. การบันทึกบัญชี สมุดเงินสด ทะเบียนคุมนอก
งบประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจํา ยอดเงิน
ตรงกัน 
๒. เอกสารดานรับ/ดานจาย  ไมไดบันทึกไว 
๓. บันทึกดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารไมถูกตอง 
ยอดเงินเลยคลาดเคลื่อน 
4.  การบันทึกบัญชี ในทะเบียนคุมเ งินนอก
งบประมาณ มียอดเงินติดลบ  
5. ตรวจสอบยอดยกมา 1 ตุลาคม 2563                
ไมตรงกับสมุดเงินฝากธนาคาร 
 

ท่ีปฏิบัติไมมีความกระตือรือรน
ในการทํางานในแตละดาน 
4. ระยะเวลาการดําเนิน
โ ค ร ง ก า ร ในแต ล ะ พ้ื น ท่ี
อําเภอ มีจํากัด ทําใหการ
อธิบายหรือการยกตัวอยาง 
กรณีศึกษา ตามเนื้อหาของ
การ พัฒนาไมครอบคลุม
ท้ังหมด 
5. บุคลากรกลุมบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย ท่ีเปน
วิทยากรถายทอดความรู 
ต อ ง บ ร ร ย า ย  อ ธิ บ า ย
ย ก ตั ว อ ย า ง  ถ า ม -ต อ บ 
ปญหา และแกไขปญหาใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส แบบ
รวบรัด เพ่ือใหทันกําหนด
ตามระยะ เ วลาของการ
ดําเนินโครงการ 
6. สถานท่ีในการดําเนิน
โ ค ร ง ก า ร  มี ร ะ ย ะ ท า ง
ค อ น ข า ง ไ ก ล  แ ล ะ เ ป น
ส ถ า น ศึ ก ษ า  ซ่ึ ง เ ม่ื อ
ดําเนินการในสวนของระบบ
อิเล็กทรอนิกส ผานเครือขาย 



๗ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 
5 พัฒนางานบัญชี การเงิน และ

พัสดุ 
48,520    6. ไมไดบันทึกบัญชีในสมุดเงินสด ทะเบียนคุม

เ งินนอกงบประมาณ รายงานเ งินคงเหลือ
ประจําวัน ไมตรงกับสมุดเงินฝากธนาคาร 
7. ยอดในสมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินนอก ไม
ตรงกับยอด Statement และรายงานคงเหลือ
ประจําวัน ของบัญชี กสศ.   
8 .ยอด Statement ณ วันท่ี  1 ตุลาคม 2563  
ตรงกับบัญชี เ งินสดและทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ แตโรงเรียนทําไวในคอมพิวเตอร 
และโรงเรียนไมทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
9. เลขท่ีเอกสารอางอิงในสมุดรายวันแยก
ประเภท สมุดรายวันเงินสด ไมไดลง 
10 . ไมได ทําบันทึกรายงานเงินคงเหลือตน
ปงบประมาณ  
11. มีการลงบัญชีเปนปจจุบัน ไมพบขอผิดพลาด 
12. จั ด ทํ ารายงาน เ งินคง เหลือประจํ า วั น  
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ และสมุดเงินสด  
ไดถูกตองและเปนปจจุบัน  มีจุดแกไขเล็กนอย 
ไดแก   ไม ได ทําบันทึกรายงานเ งินคงเหลือ
ประจําวันตนปงบประมาณ ไมลงเลขท่ีเอกสาร 
และดอกเบี้ย (เงินรายไดแผนดิน)  ลงผิดชอง 
13. ไดเปรียบเทียบเงินฝากธนาคาร  ซ่ึงตรงกับ
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ ปจจุบัน 
 

อินเทอรเน็ต อาจทําใหเกิด
ปญหาขอจํา กัดเครือขาย
อินเทอรเน็ต ไมพอตอความ
ตองการของผูรับรวมการ
ปฏิบัต ิ
7. งบประมาณในการดําเนิน
โครงการ มีจํานวนจํากัด 
 

 



๘ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 
5 พัฒนางานบัญชี การเงิน และ

พัสดุ 
48,520    14. ไม สามารถตรวจสอบการบัน ทึกบัญชี ได  

เนื่องจากบัญชีปงบประมาณ 2564  ยังไมเปน
ปจจุบัน ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ  ไมไดทํา
ตามแบบ  แตทําเหมือนสมุดเงินสดและไมไดลงเลขท่ี
เอกสาร 
15. รายงานงานเงินคงเหลือประจําวัน กับทะเบียน
คุมเงินนอกงบประมาณและสมุดเงินสด ยอดเงินไม
ตรงกัน   
16. ไมใสเลขท่ีเอกสาร ในรายการรับ-จาย 
17. ไมมีกรรมการตรวจบัญชี  ลงชื่อในสมุดเงินสด 
18. ไมจัดทําบันทึกขอความ รายงานคงเหลือสิ้นป
และขออนุมัติเปดบัญชีในตนปงบประมาณ 
รุนท่ี 3 โรงเรียนในอําเภอแมแจม  
ระหวางวันท่ี 8 – 10มีนาคม 2564 
1. การบันทึกบัญชี สมุดเงินสด ทะเบียนคุมนอก
งบประมาณ  รายงานเงินคงเหลือประจํา  ยอดเงิน
ไมตรงกัน 
2. ไมบันทึกรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
3. เอกสารดานรับ/ดานจาย  ไมไดบันทึกไว 
4. การบันทึกบัญชีป 2563 ไมไดนําเอกสารมา             
ใหตรวจ 
5. มีสมุดบัญชีหลายเลม (ธนาคารกรุงไทย/ธกส.) 
การบันทึกบัญชีตามวันท่ีท่ีไดรับเงินโอนในบัญชีของ
ธนาคารกรุงไทย บางรายการไมพบในสมุดบัญชีของ  
ธกส. ซ่ึงทําใหเงินอยูคนละปงบประมาณ 

 



๙ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 
5 พัฒนางานบัญชี การเงิน และ

พัสดุ 
48,520    6. ไมไดบันทึกบัญชีในสมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินนอก

งบประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจําวัน แตบันทึก
บัญชีลงในคอมพิวเตอร 
7. มีผลตางของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
8.สมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
9. การบันทึกบัญชีในสมุดเงินสด บันทึกเพียงดาน
เดียว (รับ/จาย) 
10. ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 ตุลาคม2563 ยอด 
Statement  / สมุดเงินเงิน / สมุดคุมเงินนอก
งบประมาณ / รายงานคงเหลือประจําวัน มียอด
ถูกตองตรงกัน แตพบวามียอดถอนออกจากสมุด
บัญชีธนาคาร แตไมไดนํามาลงในสมุดเงินสด และ
สมุดคุมเงินนอกงบประมาณ  
11. มีเงินสดในมือคงคางมาเรื่อย ๆ ตั้งแตปกอน ๆ  
12. เลขท่ีเอกสารอางอิงในสมุดรายวันแยกประเภท 
สมุดรายวันเงินสด ไมไดลง 
13 . ไม ไ ด ทํ า บั น ทึ กร าย ง าน เ งิ นค ง เ หลื อต น
ปงบประมาณ  
14. การบันทึกบัญชี สมุดเงินสด ทะเบียนคุมนอก
งบประมาณ  รายงานเงินคงเหลือประจํา  ยอดเงิน
ตรงกัน 
15. การเบิกจายเงิน(ยืมเงิน)ไมระบุรายละเอียดการ
ยืมและวัตถุประสงคในการนําเงินไปใช 
16 . สมุดเงินฝากนํามาไมครบทําใหไมสามารถ
เปรียบเทียบยอดได 

 



๑๐ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 
5 พัฒนางานบัญชี การเงิน และ

พัสดุ 
48,520    17. จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน  ทะเบียน

คุมเงินนอกงบประมาณ และสมุดเงินสดไดถูกตอง 
และเปนปจจุบัน  มีจุดแกไขเล็กนอย ไดแก ไมไดลง
เลขท่ีเอกสารสมุดเงินสดดานรายการรับ  ลงแตชอง 
เดบิตเงินสด  แตไมไดลง เครดิตเงินนอกงบประมาณ 
(แตยกยอดมาถูก) และไมไดนําบัญชี กสศ. (บัญชี
ปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนพิเศษ) มาลงบัญชี
ตั้งแตตน และ ไมไดลงเลขท่ีเอกสารใบเสร็จรับเงิน 
18. ดอกเบี้ยเงินฝาก (รายไดแผนดิน)  ในทะเบียน
คุมเงินนอกงบประมาณ  ไมไดแสดงยอดยกมาจากป
เดิม  และไมไดลงเลขท่ีเอกสารใบเสร็จรับเงิน 
2. ทบทวนกฎหมายการจัดซ้ือจัดจาง ข้ันตอนการ
ปฏิบัติ ถามตอบปญหาการจัดซ้ือจัดจาง 
     ดํา เนินการพัฒนา โดยไดอบรมใหความรู
เก่ียวกับกฎหมายการจัดซ้ือจัดจาง พรบ.การจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือเวียน ท่ีเก่ียวของ             
มีการยกตัวอยาง กรณีศึกษาตาง ๆ มาประกอบการ
อบรม จัดใหมีการถามตอบถึงปญหาการจัดซ้ือจัด
จางท่ีสถานศึกษา และปญหาในระบบการจัดซ้ือจัด
จางอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ซ่ึงดําเนินการในลักษณะ
เดียวกัน ท้ัง 3 รุนการดําเนินการโครงการพัฒนางาน
บัญชี การเงิน และพัสดุ ทําใหบุคลากรท่ีเขารวม
โครงการ มีความรู ความเขาใจในข้ันตอนการเบิก
จายเงินงบประมาณท่ีถูกตองตามกฎหมายระเบียบ  

 



๑๑ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 
5 พัฒนางานบัญชี การเงิน และ

พัสดุ 
48,520    ท่ีเก่ียวของ นําความรูท่ีไดรับจากการพัฒนาตาม

โครงการ ไปถายทอดใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
ท่ีเก่ียวของไดถูกตอง งานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
และสถาน ศึกษา ในสั ง กัดสามารถบริหา ร
งบประมาณใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา สามารถนํามาใชเปนแนวทางใน
การดํา เนินการของสถานศึกษา ได ถูกตอง                 
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

 



๑๒ 

 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาํปงบประมาณ ๒๕64 
กลุมนโยบายและแผน 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 
6 จัดทําแผนปฏิบัติการ 

ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖4-
2565 ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 

50,000 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี ๑ 
      กลุมนโยบายและแผน ศึกษานโยบาย 
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ จุดเนน ของ
สํ านั ก งานคณะกรรมการการ ศึกษา                
ข้ันพ้ืนฐาน และจัดทํารางรายละเอียดการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย
สําหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
กิจกรรมท่ี ๒ 
      จัดประชุมคณะทํางาน  เพ่ือเตรียมการ
จัดประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป ๒๕๖4 
กิจกรรมท่ี ๓ 
      จัดประชุมคณะกรรมการฯ แจงนโยบาย
ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การ ศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน พิจารณาจั ดสรร
งบประมาณรายจ ายสํ าหรับ เขต พ้ืน ท่ี
การศึกษา และแผนการใชเงินปงบประมาณ 
2564   
กิจกรรมท่ี ๔ 
      จัดประชุมคณะกรรมการฯ ในการ
รายงานผลการ ดํา เนินงานประจํ าป
งบประมาณ ๒๕๖3 และการนําเสนอโครงการ 

1. จัดทําเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
2564 จํานวน 30 เลม 
2. จัดประชุมแผนปฏิบัติการประจําป 2564 
ดังนี ้
    - ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2563              
ณ หองประชุมอินทนนท สพป.เชียงใหม เขต 6 
     - ครั้งท่ี 2/๒๕๖3 วันท่ี  16-17  ตุลาคม  2563 
ณ  หองประชุมรานฮักรมไม อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม 
3. จัดประชุมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
2565 ระหวางวันท่ี 30 กันยายน 2564 – 1 ตุลาคม 
2564 ณ หองประชุมแมยะ อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม 

- 



๑๓ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 
6 จัดทําแผนปฏิบัติการ 

ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖4-
2565 ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 

50,000 ป งบปร ะมาณ  ๒๕๖4  เ พ่ื อ ร ว ม กั น
พิจารณาโครงการท่ีมีความสอดคลองกับ
นโยบาย  ยุทธศาสตร ของสํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กิจกรรมท่ี ๕ 
      ดําเนินการรวบรวมขอมูล และจัดทํา
รู ป เ ล ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ ๒๕๖4 
กิจกรรมท่ี ๖ 
      เสนอรางแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2564 ขอความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรมท่ี 7 
      ดําเนินการเผยแพรแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 ใหโรงเรียน
ในสัง กัดและ ผู เ ก่ียวของ เ พ่ือใช เปน
เครื่ อง มือในการบริหารจั ดการตาม
นโยบายและเปาหมาย 
กิจกรรมท่ี 8 
      ติดตาม และประเ มินโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2564 และนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

  



๑๔ 

 

 (ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 
6 จัดทําแผนปฏิบัติการ 

ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖4-
2565 ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 

50,000 กิจกรรมท่ี 9 
     สรุป และรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 
 

  

7 การจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานทาง
การศึกษาประจําป
งบประมาณ 2563 

30,000 1. วางแผนดําเนินงานเพ่ือศึกษาโปรแกรม
จัด เ ก็บขอมูล เ พ่ือการบริหารจัดการ                
ปการศึกษา 2564  
2. แตงต้ังคณะทํางานการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดเก็บขอมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการ ปการศึกษา 2564 
3. ดําเนินการจัดเตรียมและจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดเก็บขอมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการ ปการศึกษา 2564 ใหแกโรงเรียน
ในสังกัด 
4. รวบรวมและจัดทําขอมูลสารสนเทศ
ขอ ง สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า เ ชี ย ง ใ ห ม  เ ข ต  6                           
ปการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน 

       แจงใหโรงเรียนรายงานขอมูลนักเรียน
ประจําปการศึกษา 2564 ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 
2564 ผานระบบ DMC ซ่ึงโรงเรียนไดรายงาน
ข อ มู ลผ าน ระบบครบทุก โ ร ง เ รี ยนภาย ใน
กําหนดเวลา 

- 

 



๑๕ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 
8 การติดตาม ประเมินผล และ

รายงานการปฏิบัติราชการ
ตามนโยบาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4    
ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

20,000 กิจกรรมท่ี ๑ 
จัด ต้ังคณะทํางานการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย 
     ๑ . ประชุ ม คณะ ทํ า ง าน เ พ่ื อ ว า ง
แผนการจัดทํารูปแบบการติดตาม    
     2. ประชุมเตรียมรับการติดตามผล
การดําเนินงาน 
     3. การประชุมนําเสนอผลการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 
กิจกรรมท่ี ๒ 
ประชุมเชิงปฏิบัติกา (workshop)ผูรับผิดชอบ 
แตละกลยุทธ/ประเด็นการติดตาม จํานวน 3 
ครั้ง 
- ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 
- ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 
- ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2564 
กิจกรรมท่ี ๓ 
การจัดสรุปผลการดําเนินงานของสํานักงาน                
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต ๖ 
     1. จัดทําแบบเก็บขอมูลการติดตามฯ 
จัดเก็บขอมูล เพ่ือจัดทํารูปเลม 
     2. ประชุมชี้แจงเพ่ือรวบรวมขอมูล
ของคณะทํางาน 

1. ประชุมรายงานผลการติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามตัวชี้วัดของ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน             
(e-MES) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหแก
บุคลากรท่ีเก่ียวของ ใหมีความรูความใจเก่ียวกับ
รายละเอียดของแบบติดตาม  การรายงานขอมูล 
และการดําเนินงานอ่ืนท่ี เ ก่ียวของในแตละ
ประเด็นและตัวชี้วัด และสามารถนําไปใชเปน
ขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานตามนโยบาย
ตาง ๆ ได นําไปสูการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
2. ประชุมเพ่ือรับการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ในการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร และนโยบาย
ประจาํป  
3. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ/
กิจกรรมตาง ๆ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  
 

     เนื่องจากเกิดสถานการณ 
การแพรระบาด เชื้ อ ไวรัส 
COVID-19 ทําใหการจัดประชุม
การรายงานการติดตามและ
ประเ มินผลการบริหารจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําป
ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 4                
เกิดการลาชา และเกินระยะเวลา
ท่ีกําหนด 
 



๑๖ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 
8 การติดตาม ประเมินผล และ

รายงานการปฏิบัติราชการ
ตามนโยบาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4    
ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

20,000  4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖ มีเอกสารการรายงานติดตามผล
การดําเนินงานตามนโยบายเพ่ือใชเปนเครื่องใน
การจัดการการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ และเปน
เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ 

 

9 รายงานผลการดําเนินงาน
ประจาํป ๒๕๖3 

      50,000 ๑. แตงตั้งคณะทํางาน เพ่ือดําเนินการ
จัดทํารายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖3 
๒. ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผน 
กําหนดแนวทางและรูปแบบในการจัดทํา
รายงานและเนื้อหา  
เพ่ือจัดทําเปนตนฉบับ จํานวน 20 คน 
๓. จัดพิมพรายงานผลการดําเนินงาน
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 จํานวน  
250 เลม  
๔. ปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ  
 

1. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  จํานวน  250 เลม 
2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖ ดําเนินการจัดทํารายงานผลการ 
เพ่ือสรุป รายงานผล นําเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดและเผยแพรประชาสัมพันธไป
ยังหนวยงานและผูท่ีเก่ียวของ ซ่ึงทําใหมีขอมูลผล
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจําป
งบประมาณ 2563 ท่ีครบถวน ถูกตองและ
สามารถใชในการวางแผนการจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการดําเนินงานท่ี
มุ ง ผล สั ม ฤทธิ์ แ ล ะผลประ โ ยช น ส ว น ร ว ม 
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว โปรงใส มีคุณภาพเปนท่ียอมรับ
ของผูใชบริการ 

 
 
 

- 

 



๑๗ 

 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาํปงบประมาณ ๒๕64 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 
10 ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการ

จัดการศึกษาโรงเรียนท่ีตั้งใน
พ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ  
(โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ิน
ทุรกันดารและโรงเรียนบน
พ้ืนท่ีเกาะ) 
 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 

1,716,000 

1. แจงโรงเรียนในสังกัดท่ีไดรับจัดสรร
งบประมาณ จัดทํารายละเอียดโครงการ
เสนอสํ านั ก ง าน เขต พ้ืน ท่ีก าร ศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  
2. แตงต้ังคณะกรรมตรวจสอบ การนิเทศ 
ติดตาม การใชงบประมาณการดําเนินงาน 
3. แจงกลุมนโยบายและแผนและกลุม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย 

     โ ร ง เ รี ย น ท่ี ไ ด รั บ จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ
ดําเนินการตามโครงการท่ีเสนอซ่ึงแยกออกเปน 
3 ประเภท ดังนี้ 
      1. ทักษะวิชาการ  จํานวน 15 โครงการ 
      2. ทักษะอาชีพ     จํานวน 57 โครงการ 
      3. ทักษะชีวิต    จํานวน 1 โครงการ      

      สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจงให
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ดําเนินงานตาม
โครงการในระยะเวลาท่ีเรงรัด
เกินไป โรงเรียนดําเนินการได
ไมเต็มศักยภาพสงผลใหการ
รายงานผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนไมเปนไปตามกําหนด 

11 การคัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทานระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ประจําปการศึกษา 
2564 
 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 

9,000 

1. ประชาสัมพันธแจงใหสถานศึกษาใน
สังกัด สงนักเรียนและสถานศึกษาเขารับ
การประเมินฯ ตามเกณฑท่ี สพฐ. กําหนด 
2. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
ประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพ่ือรับรางวัลพระราชทานฯ ประจําป 
2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
3. คณะกรรมการออกประเมินคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทานฯ ประจําป 2564 ระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา พรอมประชุมสรุปผลการ
ประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพ่ือรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เพ่ือนําสงศูนยประสานงานใน 

อยูระหวางดําเนินการ - 



๑๘ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

11 การคัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทานระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ประจําปการศึกษา 
2563 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 

9,000 

ระดับจังหวัด ตอไป 
4. ออกติดตามใหคําชี้แนะนักเรียนและ
สถานศึกษาท่ีผานการประเมินระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเตรียมรับการประเมินใน
ระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด 

 - 

12 โครงการดูแลชวยเหลือและ
คุมครองนักเรียน    

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
30,000 

1. วางแผนการดําเนินงาน  
    1. ตรวจสอบขอมูล ปญหาความ
จําเปน ผลการดําเนินงานในชวงท่ีผานมา
เปนไปอยางไร จะพัฒนาไปในทิศทางใด  
    2. ศึกษานโยบายแผนการพัฒนา
การศึกษาเปาหมายองคกรท่ีตองการหรือ
คาดหวัง แลวนํามาจัดทําโครงการแนว
ทางการดําเนินงาน 
    3. สํารวจภารกิจงานลดการซํ้าซอน
ของการดําเนินงานและทําใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดของโครงการ 
2. ดําเนินการพัฒนา (D) 
กิจกรรมท่ี 1  การพัฒนาระบบการดูแล
ชวยเหลือผูเรียน 
    กิจกรรมท่ี 1.1 การประเมินระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน 

กิจกรรมท่ี 1  การพัฒนาระบบการดูแล
ชวยเหลือผูเรียน 
    กิจกรรมท่ี 1.1 การประเมินระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  
    ผลท่ีเกิด ข้ึน  การประเมินผลระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เปนการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา โดยอิงหลักเกณฑตามคูมือ
การคัดเลือกสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ประจําป 2564 (สพฐ.กําหนดให ป 
2562 - 2564 เปนปแหงการรูจักรัก เขาใจ 
หวงใย ไมท้ิงใครไวขางหลัง) มีสถานศึกษาได
สงผลงานเขารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 
2564 จํานวน 3 แหง คือ โรงเรียนบานหวยยา 
โรงเรียนบานแจมหลวง และโรงเรียนสามัคคีสัน
มวง ได ตัวแทนในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
จํานวน 1 แหง คือ โรงเรียนบานหวยยา อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม อยูระหวางรอผล  

ปญหา/อุปสรรคจากการ
ดาํเนนิงาน 
1.งบประมาณจํากัด ทําให
การบริหารจัดการ การพัฒนา 
การตรวจสอบติดตาม การให 
ความชวยเหลือ สนับสนุน
โรงเรียนทําไดไมครอบคลุม 
แมแตกิจกรรมท่ีต้ังไวเพ่ือการ
พัฒนาบุคลากรท่ีเสริมสราง
ความเขมแข็งใหการดําเนินงาน
ดานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนไดเขมแข็งข้ึน ทําได
ไมครอบคลุม  
2. เนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หมูบานท่ีเปนท่ีตั้งของ 

สถานศึกษาปดหมูบาน ไมให
บุคคลภายนอกเขาหมูบาน จึง
ไมสามารถติดตามการทํางาน 



๑๙ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

12 โครงการดูแลชวยเหลือและ
คุมครองนักเรียน    

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
30,000 

    กิจกรรมท่ี 2.1 เปดพ้ืนท่ีกิจกรรม
สรางสรรคใหนักเรียน 
    กิจกรรมท่ี 2.2 การพัฒนาพนักงาน
เจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียน 
(พสน.) 
กิจกรรมท่ี 3 การคุมครองและพิทักษ
สิทธิเด็ก 
    กิ จกรรม ท่ี  3 .1  กา ร ดํ า เนิ นกา ร
คุมครองและชวยเหลือนักเรียนมีการเผชิญ
เหตุพิเศษ 
    กิจกรรมท่ี  3.2 การวิจัยการดูแล
ชวยเหลือและคุมครองนักเรียน 
    กิจกรรมท่ี 3.3 การสงเสริมสนับสนุน
การไปปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีในการ
ปฏิบัติ งานศูนย เฉพาะกิจคุมครองและ
ชวยเหลือนักเรียน (การไปปฏิบัติหนาท่ีตาม
พ้ืนท่ี, การเขาประชุม, การเขารับการพัฒนา
อบรมสัมมนาฯ) 
3. การกํากับติดตามตรวจสอบผลการ
ดําเนินการ ท้ังในสถานท่ีจริงและกํากับ
ผานการส่ือสารออนไลน (C) 
4. สรุปผลการดําเนินการของโครงการ
นําเสนอผล ตอผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ (A) 
 

การประกาศเรื่องรับรางวัลระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนประจําป 2564 ระดับเขต
ตรวจราชการท่ี 15 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาสงเสริมความประพฤติ
นักเรียน 
   กิจกรรมท่ี 2.1 เปดพ้ืนท่ีกิจกรรมสรางสรรค
ใหนักเรียน  
   ผลท่ีเกิดข้ึน มีสถานศึกษาจัดสงโครงการเขา
รับการสนับสนุน สพป.เชียงใหม เขต 6 ได
จัดสรรงบประมาณใหไปดําเนินการภายใตบริบท
การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน เปดพ้ืนท่ีกิจกรรมสรางสรรคให
นัก เรียน ตามโครงการดูแลชวยเหลือและ
คุมครองนักเรียน โดยสถานศึกษาสํารวจความ
ถนัดและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับผูเรียน นําขอมูล
ของผูเรียนท่ีคัดกรองได รวมกันวางแผนในการ
จัดกิจกรรมท้ังเด็กปกติ เด็กกลุมเสี่ยง และกลุมท่ี
ตองใชการดูแลอยางใกลชิด ต้ังกลุม ชมรม 
ชุมนุม ตามท่ีสํารวจไดแลว เชน จิตอาสาบําเพ็ญ
ประโยชน ดนตรี กีฬา จิตสังคมบําบัด ศูนยเพ่ือน
ใจวัยรุน กิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน (YC) กิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ในการดําเนินงานโดยให
ผูเรียนชวยกันกําหนดและวางแผนการทํางาน
รวมกัน โดยมีครูท่ีปรึกษากิจกรรม ชมรม ชุมนุม  

ของสถานศึกษาได 
 

ขอเสนอแนะ/แนวทางการ
พัฒนา 
ขาดงบประมาณท่ีเพียงพอตอ
การดําเนินกิจกรรม 



๒๐ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

12 โครงการดูแลชวยเหลือและ
คุมครองนักเรียน    

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
30,000 

 คอยใหการแนะนํา สงเสริม สนับสนุน และ
รายงานผลการจัดกิจกรรม จึงขอจัดสรรเงินใน 
การสนับสนุน โรงเรียนในการจัดกิจกรรมตามหนังสือ 
แจงจัดสรรโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดท่ี 2 จํานวน 5 
แหง 1. โรงเรียนบานหวยยา  2. โรงเรียนบาน
แ จ ม ห ล ว ง  3 .  โ ร ง เ รี ย น ส า มั ค คี สั น ม ว ง                       
4. โรงเรียนบานแมแดดนอย 5. โรงเรียนบานจันทร       
รวมเปนเงิน 15,000 สถานศึกษารายงานผล
การดําเนินกิจกรรมเปนท่ีเรียบรอย  
    กิ จกรรม ท่ี  2 .2  การ พัฒนาพนั กงาน
เจาหนา ท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียน 
(พสน.) 
    ผลท่ีเกิดข้ึน ไมไดดําเนินการเนื่องจากหมด
งบประมาณ และไมมีหนวยงานใดจัดพัฒนา 
กิจกรรมท่ี 3 การคุมครองและพิทักษสิทธิเด็ก 
    กิจกรรมท่ี 3.1 การดําเนินการคุมครองและ
ชวยเหลือนักเรียนมีการเผชิญเหตพิุเศษ 
     ผลท่ีเกิดข้ึน การดําเนินการใหการชวยเหลือ
นักเรียนมีการเผชิญเหตุพิเศษ ผานกองทุน
ชวยเหลือเด็กยากจน จากกลุมงานสวัสดิการและ
กองทุนการศึกษา   
ไมไดดําเนินการเนื่องจากหมดงบประมาณ 
     

 



๒๑ 

 

 (ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

12 โครงการดูแลชวยเหลือและ
คุมครองนักเรียน    

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
30,000 

              กิ จ ก รรม ท่ี  3 .2  ก า ร วิจั ย ก า รดู แล
ชวยเหลือและคุมครองนักเรียน ผลท่ีเกิดข้ึน               
       กิจกรรมท่ี 3.3 การสงเสริมสนับสนุนการ
ไ ป ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง เ จ า ห น า ท่ี ใ น                   
การปฏิบัติงานศูนย เฉพาะกิจคุมครองและ
ชวยเหลือนักเรียน (การไปปฏิบัติหนาท่ีตาม
พ้ืนท่ี,การเขาประชุม, การเขารับการพัฒนา
อบรมสัมมนาฯ)  
     ผลท่ีเกิดข้ึน ไมไดดําเนินการเนื่องจากหมด
งบประมาณ และไมมีหนวยงานใดจัดพัฒนา 

 

13 การสงเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการดําเนินงานรับ
นักเรียนปการศึกษา 2564 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
10,000 

กิจกรรมท่ี 1 
1. เสนอรายชื่อคณะกรรมการการรับนักเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ัน พ้ืนฐาน  ของสํ านั ก งาน เขต พ้ืน ท่ี                
โดยประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม 
2. จัดประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน
ขอ ง สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า                     
เพ่ือเสนอ”รางนโยบายและแนวปฏิบัติ
เ ก่ียวกับการรับนักเรียน ปการศึกษา  
2564” ใหคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดรับรอง 
3. แจงนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี   
ใหสถานศึกษา 

     จากการดําเนินงานตามโครงการ ผลการรับ
นักเรียนระดับกอนประถมศึกษาประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตลอดจนการกํากับ ติดตามนักเรียนท่ี
ผอนผัน เด็กตกหลน เด็กออกกลางคันไดเขาเรียน
ในระบบ และนอกระบบ จนจบการศึกษาภาคบังคับ
และข้ันพ้ืนฐานตลอดจนการจัดทําทะเบียน
เอกสารทางการ ศึกษา ได ถูกตองตามแนว
ปฏิ บั ติ กา รวั ดและประ เ มินผลการ เ รี ยนรู                   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 
 

๑. คานิยม ของผูปกครองใน
การสงบุตรหลานเขาเรียนสวน
ใหญผูปกครองของนักเรียนจะ
นํานักเรียนมาสมัครเขาเรียน
ในวันเปดเทอม   
๒. ประชากรวัยเรียนในพ้ืนท่ี
ลดลง เนื่องจากการอพยพ
ยายติดตามผูปกครอง ท่ียาย
ไปประกอบอาชพีท่ีอ่ืน 
๓. ปญหาการคมนาคมระหวาง
บานกับโรงเรียน บางพ้ืนท่ี
โรงเรียนอยูไกลจากบานของ
นักเรียน   
๔. โรงเรียนเอกชน (สามัญ)                    
มีความพรอมดานบุคลากร     



๒๒ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

13 การสงเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการดําเนินงานรับ
นักเรียนปการศึกษา 2564 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
10,000 

4. ประชาสัมพันธการรับนักเรียน ปการศึกษา 
2564 
5. รับรายงานผลการรับนักเรียน ปการศึกษา 
2564 
6. ประมวลผลการรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ี    
กิจกรรมท่ี  2 
      จัดทําปายศูนยประสานงานการรับ
นักเรียน จํานวน 2 แผน ติดประชาสัมพันธท่ี
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 
 
กิจกรรมท่ี  3 
      กํากับ ติดตามการรับนักเรียนและ
ออกกลางคันโรงเรียนในสังกัด 3 อําเภอ 

 สื่อ อุปกรณ มีบริการรถรับ – สง 
นักเรียน ทําใหผูปกครองของ
นักเรียนท่ีมีฐานะทางครอบครัว 
นิยมส งบุตรหลานของเข า
เรียน ร.ร.เอกชน 
5. ผูปกครองบางสวนเปน
บุคคลท่ีไมใชคนในพ้ืนท่ี  ยายเขา
มาอยูเพ่ือทํางาน เม่ือยายท่ีอยู
หรือ ท่ี ทํางาน ก็จะนําบุตร
หลานไปดวย ทําใหการ ติดตาม
หรือเกณฑเด็กเขาเรียนยาก 
6.  สถานการณการแพรระบาด
เชื้ อ ไ ว รั ส โค โ รนา  2019 
หมูบานท่ีเปนท่ีตั้งของโรงเรียน
ปดหมูบานไมใหคนในออก
ไม ให คนนอกเข า ทํา ให ไม
สามารถดําเนินกิจกรรมท่ี 3 
ตามปฏิทินได    
ขอเสนอแนะและแนว
ทางการพัฒนา 
๑. โรงเรียนของรัฐตองพัฒนาการ
เรียนการสอน ใหมีคุณภาพ
เทาเทียมกับโรงเรียนเอกชน 
๒. ผูบริหารโรงเรียนตอง
เขาถึงชุมชน ผูปกครอง                 



๒๓ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

13 การสงเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการดําเนินงานรับ
นักเรียนปการศึกษา 2564 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
10,000 

  เพ่ือเสริมสรางความม่ันใจใน
คุณภาพการจั ดการ เ รี ยน      
การสอนของโรงเรียนตน  
๓.  การสนับสนุนงบประมาณ 
จัดทุนการศึกษาอยางตอเนื่อง
และเพ่ิมข้ึน ใหแกเด็กนักเรียน 
เนื่องจากในพ้ืนท่ี ยังมีผูปกครอง
ท่ีมีฐานะครอบครัวยากจน  
๔.  การสรางความตระหนัก 
ความ เชื่ อ ม่ัน  และให เห็ น
ความสําคัญของการศึกษา               
แ ก ป ร ะ ช า ช น ใ น พ้ื น ท่ี                         
อยางครอบคลุมและท่ัวถึง 
5. สรางความตระหนักแกผูปกครอง 
ใหสนับสนุนใหสงบุตรหลาน              
เขาเรียนโรงเรียน ใกลบาน 
6. มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ทุกโรงเรียนและอยางตอเนื่อง 

14 การจัดทําคูมือ แนวปฏิบัติใน
การจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จ
การศึกษา (ปพ.๓) การใชระบบ
รายงาน   ตรวจสอบและจัดเก็บ
แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลาง 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
10,500 

๑. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๒. รวบรวม เรียบเรียงขอมูลการพัฒนา
ระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บ
แบบรายงานผู สํ า เ ร็ จการ ศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ปพ.๓) ออนไลน จากสํานักทดสอบทาง
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ  

1. เผยแพรคู มือ แนวปฏิบัติในการจัดทําแบบ
รายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ใหสถานศึกษาใน
สังกัดผู ไดรับมอบหมายใหปฏิบั ติหนาท่ีจัดทํา
เอกสารหลักฐานการศึกษา ไดมีความรูความเขาใจ
การใชงานของระบบ สามารถตรวจสอบขอมูลการ
รายงานผูสําเร็จการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบ
และแนวปฏิบัติท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  

      จากการดําเนินการตรวจสอบ
แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา
ปจจุบันพบว า สถานศึกษา
หลายแหงยังมีการดําเนินการ
จัดทําเอกสารแบบรายงาน
ผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ท่ียัง 



๒๔ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.๓) 

ออนไลน 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓. ดําเนินการจัดทําเอกสารคูมือ 
4. เผยแพรเอกสารคูมือไปยังสถานศึกษา
ในสังกัด  
 

2. คูมือ แนวปฏิบัติในการจัดทําแบบรายงาน
ผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) สามารถนําไปใช
สนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา ในการ
ดําเนินการจัดทํา ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบ
รายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.๓) ใหถูกตอง ท้ังใน
เรื่องการจัดรูปแบบฟอรมการรายงานรวมถึงการ
กรอกขอมูลของนักเรียนใหเปนไปตามระเบียบ 
คําสั่ง และแนว ปฏิบัติท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 
3.การประชุมออนไลน ดวยระบบ Webinar 
บรรยายในหัวขอ  
    - เอกสารหลักฐานทางการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด (ปพ.๓) 
    - การสะทอนผลจากการตรวจสอบการออก
เอกสารหลักฐาน ปพ.๓ 
    - การใชงานระบบรายงานแบบรายงาน
ผู สํ า เ ร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    (ปพ.3) ออนไลน 
    รุนท่ี ๑ วันเสารท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาใน
อําเภอแมแจม 
    รุนท่ี ๒ วันอาทิตยท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาใน
อําเภอจอมทอง และอําเภอกัลยาณิวัฒนา 

ไม ถูกตองตามระเบี ยบของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท้ังในเรื่อง
การจั ดรู ปแบบฟอร มการ
รายงานรวมถึงการบันทึกขอมูล
ของนักเรียนใหเปนไปในรูปแบบ
ตามท่ีกําหนด  ในระเบียบหรือ
แนวปฏิบั ติ จึ งต องมีการทํา
หนั งสื อทั กท วงกลั บไปยั ง
สถานศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษา
ดําเนินการแกไขและจัดทําจัดสง
ข อมูลใหม ให ถู กต อง กลุ ม
สงเสริมการจัดการศึกษาจะ
ดําเนินการอัพโหลดไฟลขอมูล
เอกสารหลักฐานการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
เอกสารหลักฐานการศึกษา                     
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
ล งบน เ ว็ บ ไ ซต สํ า นั ก ง าน                  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชี ยง ใหม  เ ขต 6 เ พ่ื อ ให
สถานศึกษาในสังกัด ผู ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบั ติหน า ท่ี
จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา  



๒๕ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

14 การจัดทําคูมือ แนวปฏิบัติใน
การจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จ
การศึกษา (ปพ.๓) การใชระบบ
รายงาน   ตรวจสอบและจัดเก็บ
แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.๓) 
ออนไลน 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
10,500 

  ไดมีความรูความเขาใจการใช
ง า น ข อ ง ร ะ บ บ  ส า ม า ร ถ
ตรวจสอบขอมูลการรายงาน
ผูสําเร็จการศึกษา ใหเปนไปตาม
ระเบี ยบและแนวปฏิ บั ติ ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

15 โครงการสรางภูมิคุมกันเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหา              
ยาเสพติดในสถานศึกษา   

งบประมาณ
จาก สพฐ. 

207,000 

1. วางแผนการดําเนินงาน(P) 
    1.1 ตรวจสอบขอมูล ปญหาความ
จําเปน ผลการดําเนินงานในชวงท่ีผานมา
เปนไปอยางไร จะพัฒนาไปในทิศทางใด  
    1.2 นโยบายแผนการพัฒนาการศึกษา
เปาหมายองคกรท่ีตองการหรือคาดหวัง 
แลวนํามาจัดทําโครงการแนวทางการ
ดําเนินงาน  
2. ดําเนินการพัฒนา(D) 
กิจกรรมท่ี 1 การจัดทําขอมูลพ้ืนฐานและ
ตรวจสอบเพ่ือเปนสารสนเทศของการ
พัฒนาผู เ รี ยน โดย ใช ร ะบบการ ดูแล
ชวยเหลือผูเรียน 
      1. แจงแนวทางการดําเนินงานระบบ
ดูแลนักเรียนในการคัดกรองผูเรียนและ 

1 .  โรง เรียนจัด ทํา โครงการรองรับภายใต
งบประมาณแจงจัดสรรครั้งแรก 112,000  
บาท ให โร ง เรียนขยายโอกาสจํ านวน 28 
โรงเรียน 
2.  ดําเนินในสวนกิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพ
ติด โดยใชหลักการเนนท่ีพ้ืนท่ีปฏิบัติเปนหลัก
สําคัญในการทํางาน ลดคาใชจายไมจําเปน การ
เดินทาง คาวิทยากร เกิดการเรียนรูรวมกันของ
คนในองคกร  ใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุด            
จึงไดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานไปให
สถานศึกษาดําเนินงานภายใตหลักการการท่ี 
สพฐ.กําหนดแลวรายงานผลให สพป.เชียงใหม 
เขต 6 ทราบและสังเคราะหผลเพ่ือรายงานไปยัง 
สพฐ.ตอไป   
 

- 



๒๖ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

15 โครงการสรางภูมิคุมกันเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหา              
ยาเสพติดในสถานศึกษา   

งบประมาณ
จาก สพฐ. 

207,000 

เชื่อมขอมูลกับสารสนเทศยาเสพติด 
      2. สํารวจขอมูลนักเรียนท่ีเก่ียวของ
กับยาเสพติดและเตรียมสรุปขอมูลใน
ระบบ CATAS 
      3. ทําสารสนเทศผูเรียนในสังกัดใน
ทุกมิติของผูเรียนดาน                
การเรียนสุขภาพ ความปลอดภัย ความ
เสี่ยงตางๆ  
      4. โรงเรียนดําเนินงานตามระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนและสถานศึกษา
ปลอดยา เสพติด  (การรู จั กนั ก เ รี ยน
รายบุคคล  การคัดกรอง สงเสริมและ
พัฒนา การปองกันและแกไข และการสง
ตอ) ตามสภาพของขอมูลจากการคัดกรอง
ท่ีคนพบ ของแตละสถานศึกษา  
กิจกรรมท่ี  2  การพัฒนาผู เรี ยนตาม
สารสนเทศของระบบการดูแลชวยเหลือ
ผูเรียนในสถานศึกษา 
      1. สถานศึกษาสํารวจความถนัดและ
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในข้ันตอนนี้
สามารถทําควบคูไปกับขอ 2ได  
      2. นําขอมูลของผูเรียนท่ีคัดกรองได 
รวมกันวางแผนในการ จัดกิจกรรม ท้ังเด็กปกต ิ 
เด็กกลุมเสี่ยง และกลุมท่ีตองใช การดูแล
อยางใกลชิด 

3.  โรง เรียนจัด ทํา โครงการรองรับภายใต
งบประมาณแจงจัดสรรครั้งท่ีสอง  28,000  
บาท ให โร ง เรียนขยายโอกาสจํ านวน 28 
โรงเรียน 
4. การดําเนินงานใชกิจกรรมตาง TO BE 
NUMBER ONE  
      ส ง เสริมสนับสนุนการ ดํา เนินงานของ
สถานศึกษาและเรงรัดใหสถานศึกษาสมัครเขา
รวมชมรม TO BE NUMBER ONE  ใหครบทุก
โรงเรียน และไดสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนบาน
หวยยา เขารวมการแขงขัน TO BE NUMBER 
ONE เปนตัวแทนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  เขารวม
แขงขันระดับจังหวัด โดยจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนโครงการ 5,000 บาท 

 



๒๗ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

15 โครงการสรางภูมิคุมกันเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหา              
ยาเสพติดในสถานศึกษา   

งบประมาณ
จาก สพฐ. 

207,000 

      3.  ตั้ งกลุ ม ชมรม ชุมนุม ตามท่ี
สํารวจได แลวใหผู เรียน เชน จิตอาสา
บําเพ็ญประโยชน  ดนตรี  กีฬา  จิตสังคม
บําบัด ศูนยเพ่ือใจวัยรุน กิจกรรมเพ่ือน
ชวยเพ่ือน(YC) กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู  ในการดําเนินงานโดยใหผู เรียน
ชวยกันกําหนดและวางแผนการทํางาน
รวมกัน โดยมีครูท่ีปรึกษากิจกรรม ชมรม 
ชุ มนุ มคอย ให คอยแนะนํ า  ส ง เ ส ริ ม 
สนับสนุน 
     4. จัดหาวัสดุอุปกรณสื่อเสริมเพ่ือ
สนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมการสราง
ภูมิ คุมกันทางสังคมท้ังทักษะชีวิตและ
ทักษะดานวิชาการ(การเรียนการสอน)  
     5. กลุมเปาหมายจัดทําโครงการเพ่ือ
ขอรับการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือ
ขับเคลื่ อนการสร างภู มิ คุ ม กันในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ผาน
การดําเนินงานกิจกรรมโครงการบานหลัง
เรียน  กิจกรรมเปดพ้ืนท่ีสรางสรรคให
นักเรียน 
     6.  ดํ า เนิน กิจกรรมตาม ท่ี ได ว า ง
แผนการทํางานไว 
      7. ประชุมสรุปแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินกิจกรรม 

  



๒๘ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

15 โครงการสรางภูมิคุมกันเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหา              
ยาเสพติดในสถานศึกษา   

งบประมาณ
จาก สพฐ. 

207,000 

      8. ประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
รายงานผลหลังจากเสร็จสิ้นการดําเนิน
กิจกรรม  
3. การกํากับติดตามตรวจสอบผลการ
ดําเนินการ ท้ังในสถานท่ีจริงและกํากับ
ผานการส่ือสารออนไลน(C) 
     1. การเขารวมประชุมติดตามผลการ
ดําเนินงานในการขับเคลื่อน ยาเสพติดกับ
หนวยงานตางๆ  
     2. การติดตามผลการดําเนินงาน
กิ จ ก ร ร มต า ง ๆ  ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บก า ร
ขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด ท้ังโครงการบานหลังเรียน การนํา
นักเรียนเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การ
ดําเนินงานจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน การ
ดําเนินงานศูนยเพ่ือใจวัยรุน และเพ่ือน
ชวยเพ่ือน 
4. สรุปและขอเสนอแนะ(A) 
     สรุปผลการดําเนินการของโครงการ
นําเสนอผล ตอผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

  

 
 
 



๒๙ 

 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาํปงบประมาณ ๒๕64 
กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 
16 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือพัฒนาสงเสริมศักยภาพ
การบริหารงานและการเรียนรู
ใหมในวิถี New Normal  
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 

งบประมาณ
45,000 

 

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
และกลุมบริหารงานบุคคลจึงมีกําหนดการ 
ในการดําเนินงานดังนี ้
   - วันท่ี 13 สิงหาคม 2564  ประชุม
คณะกรรมการ ฯ  
   - วันท่ี 16 – 18 สิงหาคม 2564  
ดําเนินการประชุมปฏิบัติการฯ  
   - วันท่ี 19 – 20 และ 23 สิงหาคม 
2564   ดําเนินการประชุมปฏิบัติการฯ  
   - วันท่ี 24 – 26 สิงหาคม 2564
ดําเนินการประชุมปฏิบัตกิารฯ 
   - วันท่ี 27, 30 – 31 สิงหาคม 2564
ดําเนินการประชุมปฏิบัติการฯ 
   - วันท่ี 1 - 2 กันยายน 2564 ประชุม
สรุปผลการดําเนินงาน  
    ท้ั งนี้   การ ดํา เนินการประชุม เชิ ง
ปฏิบัติการดังกลาว จะมีผูเขารวมประชุม
เฉลี่ย วันละประมาณ 20 คน ซ่ึงเปน
บุคลากรในสังกัดท่ีมาปฏิบัติราชการใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา อนึ่ง สําหรับ
บุ ค ล า ก ร ท่ี ป ฏิ บั ติ ง า น อ ยู ท่ี บ า น                
(Work from Home) จะไดสลับเปลี่ยน  

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖ แตละระดับมีความรู ความ
เขาใจ ในกระบวนการพัฒนาการบริหารงานและ
การเรียนรูใหมในวิถี New Normal  สามารถ
ปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน  
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖ มีสมรรถนะดานการบริหาร
จัดการงานและองคความรูท่ีดี สงผลใหคุณภาพ
กา ร ศึ กษาสํ า นั ก ง า น เ ขต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ กษ า
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 สูงข้ึน 
3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖ มีทักษะเชิงปฏิบัติงาน ทักษะ
ดานมนุษยสัมพันธ และทักษะดานกระบวนการ
คิด สามารถปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพ 

    ตามท่ีไดมีการแพรระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19)  
ไดเขามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใน
หลากหลายมิติของคนท่ัวโลก 
ต้ังแตการทํางาน การรักษา
สุขภาพ แมแตการศึกษาก็
จะตองเผชิญกับภาวะของการ
ปรับตัว และการเรียนรูแบบ
ออนไลนกําลังจะกลายเปน
ความปกติใหมของสังคมไทย
มาก ข้ึน  ท้ั งนี้  การ เ รี ยนรู                  
แบบออนไลนโดยวิธีการเรียนรู
วิถีใหม นี้  ยังมีอีกหลายมิติท่ี
ตองทําความเขาใจ  ดังนั้น 
เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดเกิด
ความรู  ความเขาใจ และมี
ความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 6 จึงจะดําเนินการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาสงเสริม 

(ตอ) 



๓๐ 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 
 16 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือพัฒนาสงเสริมศักยภาพ
การบริหารงานและการเรียนรู
ใหมในวิถี New Normal  
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 

งบประมาณ
45,000 

 

หมุนเวียนเ พ่ือ เข าร วมการประชุมฯ                
ตามวันท่ีมาปฏิบั ติราชการ  ท้ังนี้  การ
ประชุม ฯ ดังกลาวเปนไปตามประกาศ
และขอกําหนดของ ศบค. 

 ศักยภาพการบริหารงานและ        
การเรียนรูใหมในวิถี New Normal  
สั ง กั ดสํ านั กงานเขตพ้ื น ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 6  โดยกําหนดใหผู ท่ีมา
ปฏิบัติราชการเขารวมประชุม ฯ 
ตามระยะท่ี กํ าหนด  จึ งจะ
ดํ าเนิ นการต า ม โ ค ร ง ก า ร
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาสงเสริมศักยภาพ
การบริหารงานและการเรียนรู
ใหมในวิถี New Normal  
สั ง กัด สํ านักงานเขตพ้ืน ท่ี
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
เชียงใหม เขต 6  สําหรับ
บุ ค ล า ก ร ผู ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ในสังกัด 

 

 

 

 

 

 



    ๓๑ 

 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาํปงบประมาณ ๒๕64 
หนวยตรวจสอบภายใน 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 
17 การตรวจสอบภายใน 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ของโรงเรียนในสังกัด                         
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

50,000 
เบิกจาย 

13,380 

1. ติดตาม ตรวจสอบ รวมท้ังใหคําปรึกษา
แนะนําการปฏิบั ติ งาน แกสํานักงาน           
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6   
     1. ตรวจสอบดานการเงินการบัญชี    
    2. ตรวจสอบดานการจัดซ้ือจัดจาง   
    3. ตรวจสอบโครงการตามนโยบายท่ี
กําหนด   
     4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และ
การบริหารจัดการความเสี่ยงปงบประมาณ 
2564  
    5. ติดตามและประเมินการดําเนิน
โครงการ ของ สพป.ชม.6   
2. ติดตาม ตรวจสอบ รวมท้ังใหคําปรึกษา
แนะนําการปฏิบัติงานแกโรงเรียนในสังกัด    
     1. การเงิน การบัญชีของโรงเรียนใน
สังกัด   
     2. การจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภ าค รั ฐ  พ . ศ . 25 60  และร ะ เบี ย บ
กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
     3. หลักฐานการเบิก - จาย  

 

     ติตาม ตรวจสอยดานการเงิน การบัญชีของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จํานวน 9 โรง 

      เนื่องจากสถานการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ไมสามารถ
ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ
กา ร ดํ า เ นิ น ก า ร ท า ง ด า น
การเงินและบัญชีของโรงเรียน
ในสั ง กัด ได  ตามแผนการ
ตรวจสอบภายในได 
 



    ๓๒ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

17 การตรวจสอบภายใน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ของโรงเรียนในสังกัด                
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

50,000 3. ตรวจสอบการดําเนินงาน  
     1.  เ งินอุดหนุน ท่ีไดรับจาก อปท.  
(เงินโครงการอาหารกลางวัน)  
     2. เงินรายไดสถานศึกษา งานตรวจสอบ      
ท่ีบูรณาการรวมกับผูตรวจสอบภายใน 
สํ านั ก งานคณะกรรมการการ ศึกษา              
ข้ันพ้ืนฐาน   
     3. ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ
สนับสนุน คาใชจายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต ระ ดับอนุบาลจนจบการศึกษา               
ข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการ ศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน งบเ งิน
อุดหนุน 

  

 



๓๓ 

 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาํปงบประมาณ ๒๕64 
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 
18 ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

โดยคณะกรรมการการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ศน.เกษแกว  ปวนแดง 

20,000 ไมไดดําเนินกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ 
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

19 การแขงขันทักษะวิชาการ            
ปการศึกษา 2563 – 2564 
ศน.เตือนใจ  ณ รังษี 
 
 
 
 

250,000 ไมไดดําเนินกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ 
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

 

 
 



๓๔ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

20 นิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
ศน.เกษแกว  ปวนแดง 

350,000 
เบิกจาย 

267,500 

1. จัดสรรงบแลกเปาเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การอานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
และยกระดับความสามารถดานภาษาไทย
และคณิตศาสตรนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 3 
2. จัดสรรงบแลกเปาเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การอานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
และยกระดับความสามารถดานภาษาไทย
และคณิตศาสตรนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 3 

3. นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนเ พ่ือยกระดับ คุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน  12  
เครือขายฯ (นิเทศหนางาน) 
4. วิเคราะหขอมูล สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ 
 

1. ครูผูสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1               
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
และ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  จัดกิจกรรมการเรียนรูภายใต
สถานการณ แพร ระบาดของไวรั สโคโรน า 19              
ในรูปแบบ On-site On-Line On-Air On-demand  
และ On-hand เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนนักเรียน อยางเต็มตามศักยภาพตามบริบท
ของแตละโรงเรียน 
2. ผลการประเมินความสามารถดานการอาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ดานการอานออกเสียง                     
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ เทากับ 68.18   ดานการ
อานรูเรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  เทากับ 66.06  
และ  รวมความสามารถท้ังสองดาน มีคะแนน
เฉลี่ยรอยละ เทากับ 67.12  โดยมีรอยละของ
นักเรียนท่ีมีความสามารถดานการอานออกเสียง
อยู ในระดับคุณภาพดีมาก รอยละ 52.41  
ร ะ ดั บ ดี  ร อ ย ล ะ  2 4 . 5 7  ร ะ ดั บ พ อ ใ ช                       
รอยละ 12.82 และระดับปรับปรุง รอยละ 10.18  
และมีรอยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถดานการอาน 
รูเรื่องอยูในระดับคุณภาพดีมาก รอยละ 35.82  
ระดับดี รอยละ 48.02 ระดับพอใช รอยละ 
13.76 และระดับปรับปรุง รอยละ 2.38 
 

    กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินการ
คือ การพัฒนาครูผูสอนกลุม
ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู ห ลั ก                  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และ               
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ในกลุม
โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินอยู
ในระดับพอใช  และระดับ
ป รั บ ป รุ ง ใ น ป ก า ร ศึ ก ษ า             
ท่ีผานมาจํานวน  150 คน 
จํานวน 64  โรง รวม 3  อําเภอ 
เนื่องจากติดสถานการณการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ทํ า ใ ห ไ ม ส า ม า ร ถ
ดําเนินการประชุมปฏิบัติการ
ได 
 

 
 



๓๕ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

20 นิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
ศน.เกษแกว  ปวนแดง 

350,000 
เบิกจาย 

267,500 

 3. ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  ดานคณิตศาสตรมีคะแนน
เฉลี่ยรอยละ เทากับ 40.16  ดานภาษาไทย มีคะแนน
เฉลี่ ย ร อยละ   เท า กับ  45 .34  และรวม
ความสามารถท้ังสองดาน มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 
เทากับ 42.75  โดยมีรอยละของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถดานคณิตศาสตรอยู ในระดับ
คุณภาพดีมาก รอยละ 12.81 ระดับดี รอยละ 
18.72 ระดับพอใช รอยละ 41.56 และระดับ
ปรับปรุง รอยละ 26.89 และมีรอยละของ
นักเรียนท่ีมีความสามารถดานภาษาไทยอยูใน
ระดับคุณภาพดีมาก รอยละ 13.61  ระดับดี 
รอยละ 28.41 ระดับพอใช รอยละ 35.45 
และระดับปรับปรุง รอยละ 22.50 
4. ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
กลุมสาระการเรียนรูหลักชั้นประถมศึกษาปท่ี 6            
ปการศึกษา 2563 สูงกวาปการศึกษา 2562 
ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนน
เฉลี่ยรอยละเพ่ิมข้ึน 10.17,5.13 และ9.04 
ตามลําดับ ซ่ึงเปนไปตามเปาหมาย ท่ีกําหนด              
มีนักเรียนท่ีไดคะแนนสูงสุด 100 คะแนนในกลุม
สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ คือ เด็กหญิงทักษอร 
พิมพสมาน และเด็กหญิงกันฐฤทัย  ประทุมเทา 
นักเรียนโรงเรียนศรีจอมทอง 

 



๓๖ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

20 นิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
ศน.เกษแกว  ปวนแดง 

350,000 
เบิกจาย 

267,500 

 5. ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
กลุมสาระการเรียนรูหลักชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3                            
ปการศึกษา  2563 ไมเปนไปตามเปาหมาย        
โดยไมมีกลุมสาระการเรียนรูใดท่ีมีผลการผลการ
ทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึน
เม่ือเทียบปการศึกษาท่ีผานมา 
6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 มีแนวทางในการดําเนินการ
บริหารจัดการศึกษา และแนวทางการนิเทศเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3             
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
โดยใชการนิเทศออนไลน 

 

21 นิเทศติดตามและประเมินผล
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
ในสังกัด 
ศน.กัลยา  วงควรรณ 

50,000 กิจกรรมท่ี ๑ ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
๑. ประชุมคณะทํางาน 
2. แตงตั้งคณะทํางาน 
3. กําหนดหลักเกณฑการประเมิน 
4. กําหนดแผนระยะการดําเนินงาน 
5. แตง ต้ังคณะกรรมการการประเมิน
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
กิจกรรมท่ี 2 ประชุมทบทวนบทบาทของ
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 16 
โรงเรียน และจัดทํา MOU ระหวางสํานักงาน               
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6     

     เอกสารแนบทายประกาศ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
ตารางแสดงรายละเอียดผลการประเมินโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล เม่ือจําแนกเปนรายดาน 

     มีขอจํากัดทางดานเวลา 
ทําใหไมสามารถเห็นบริบท
ของโรงเรียนท่ีชัดเจนและ                
ไมสามารถเจาะลึกทางดานขอมูล
ได 



๓๗ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

21 นิเทศติดตามและประเมินผล
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
ในสังกัด 
ศน.กัลยา  วงควรรณ 

50,000 กับโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 16 โรงเรียน 
1. ประชุมทบทวนบทบาทของโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล   
2. ชี้แจงเกณฑการประเมิน  
3. จัดทํา MOU การยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
กิจกรรมท่ี 3 นิเทศติดตาม และประเมิน
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 16 
โรงเรียน 5 ดาน  
1. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลนําเสนอ
ผลการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล   
5 ดาน 
2.  คณะกรรมการใหผลสะทอนการ
ดําเนินงานของแตละโรงเรียนเพ่ือปรับปรุง
แกไขตามเกณฑการประเมิน 
กิจกรรมท่ี 4 สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการ 
1. สรุปการผลการดําเนินงานเปนรูปเลม 
2. รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
แกฝายแผนและนโยบาย 

  

 
 
 
 
 



๓๘ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

22 ประชุม สรุปรายงานผลการ
นิเทศ ติดตามโครงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศน.พรรณี  กันใหม 

50,000 
เบิกจาย 

46,080 

1. จัดทําโลเกียรติบัตรสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการท่ี ดี              
ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
2. จัดทําโลและเกียรติบัตรสําหรับคร ู                
ท่ี มีผลการ พัฒนาการ เ รี ยนการสอน                   
ปการศึกษา ๒๕๖3 เนื่องในโอกาสวันคร ู
 

1. จัดทําโลเกียรติบัตรสําหรับผูบริหารสถานศึกษา               
ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
2. จัดทําโลและเกียรติบัตรสําหรับครูท่ีมีผลการ
พัฒนาการเรียนการสอน ปการศึกษา ๒๕๖3 
เนื่องในโอกาสวันครู 
 

- 

23 โครงการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาและสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ปงบประมาณ 
2564 
ศน.ภาวิณี   คําแผน 
 

งบประมาณ
จาก สพฐ.
80,000 
เบิกจาย 

79,295 

ข้ันตอนท่ี 1  ข้ันวางแผนการดําเนินงาน (P)  
1. จัดเตรียมขอมูล และเอกสารท่ี
เก่ียวของ 
2. วางแผนการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน 
3. วางแผนกําหนดกิจกรรมท่ีควรจัดใน
โครงการ 
4. วางแผนกําหนดคณะกรรมการ
ดําเนินงานและกิจกรรม  
ข้ันตอนท่ี 2  ข้ันปฏิบัติตามแผนการ
ดําเนินงาน  (D) 
1. ประชุมคณะทํางานฝายบริหาร/ฝาย
อํานวยการ 
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

1.  บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การ ศึกษาประถม ศึกษา เชี ย ง ใหม  เ ขต  6                         
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตรงตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 
2.  บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก มีทัศนคติท่ีดี            
มีความตระหนักในการดําเนินงานและพัฒนางาน
ในหนาท่ีดวยคุณธรรมและความโปรงใส 
3. บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดรับ
การปลูกฝงและเสริมสรางวิ ถีประชาธิปไตย     
ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการ
ทุจริตคอรัปชั่นและยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริยเปนประมุข 
4.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 มีระบบการบริหารจดัการศึกษา  

     เนื่องจากจํากัดเรื่องเวลา 
และอยูในชวงการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให          
การดําเนินการไมเปนไปตามท่ี
วางแผนไวหรืออาจจะลาชา
ตองมีการปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ เพ่ือดําเนินการ
จัดกิจกรรมใหสําเร็จลุลวง  
ตามวัตถุประสงคของโครงการ 



๓๙ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

23 โครงการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาและสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ปงบประมาณ 
2564 
ศน.ภาวิณี   คําแผน 
 

งบประมาณ
จาก สพฐ.
80,000 
เบิกจาย 

79,295 

     - จัดประชุมบุคลากรในสํานักงาน       
เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจกรอบ
การประเมิน ITA 2564 
     - จัดประชุมคณะกรรมการฝายบริหาร
เพ่ือปฏิบัติการทําแผนพัฒนาการ
ขับเคลื่อนโครงการ 
4. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานท่ี
กําหนด ดังนี ้
กิจกรรมท่ี 1  การเสริมสรางคุณธรรม  
จริยธรรมและความตระหนักรู ในการ
ปองกันและ  ปราบปรามการทุจริต ดังนี ้
      - กิ จก ร รมร วมพลั ง ส ร รค ส ร า ง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีสุจริต    
      - กิจกรรมบริหารจัดการขยะ และใสใจ
สิ่งแวดลอมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี   
      - กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   
      - กิจกรรมเสริมสร า งวัฒนธรรม
องคกรใหมใสใจสุขภาพ 
      - กิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรู
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต      
กิจกรรมท่ี 2  การเสริมสรางธรรมาภิบาล       
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
ดังนี ้
 

ท่ีมีความม่ันคง สามารถเสริมสรางความม่ันคง
ของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริยเปนประมุข 
5.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 มีระบบบริหารจัดการและ
สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหาร   
จัดการศึกษา 
 

 



๔๐ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

23 โครงการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาและสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ปงบประมาณ 
2564 
ศน.ภาวิณี   คําแผน 
 

งบประมาณ
จาก สพฐ.
80,000 
เบิกจาย 

79,295 

      - กิจกรรมเสริมสรางประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการดานการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษา  
      - กิจกรรมการอบรมใหความรูการ
ปองกันการทุจริต  
      - กิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับ
การเงิน  บัญชี และพัสดุ สําหรับบุคคลใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
      - กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการ
สูมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
กิจกรรมท่ี 3 การประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  (ITA Online)  ดังนี ้
      - กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินการประเมิน  ITA  Online 
      - กิจกรรมการประเมิน  ITA  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ข้ันตอนท่ี 3  ข้ันตรวจสอบ/ประเมินผล/
นําผลมาวิเคราะห  (C) 
1. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
2. แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม
และประเมิน 
 

  



๔๑ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

23 โครงการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาและสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ปงบประมาณ 
2564 
ศน.ภาวิณี   คําแผน 
 

งบประมาณ
จาก สพฐ.
80,000 
เบิกจาย 

79,295 

3. กําหนดปฏิทินการนิเทศ ติดตามและ
ประเมิน 
4. ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมิน 
5. วิเคราะหผลการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมิน 
ข้ันตอนท่ี 4  ข้ันปรับปรุงแกไขการ
ดําเนินงาน  (A) 
1. ประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล 
2. นําเสนอความกาวหนา/ผลการ
ดําเนินงานการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมิน 
3. ปรับปรุงแกไขกระบวนการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะ 
4. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

  

24 การนิเทศติดตามโรงเรียน            
ในโครงการคอนเน็กซอีดี 
ประจาํปงบประมาณ 2564 
ศน.ภาวิณี   คําแผน 
 
 

งบประมาณ
จาก สพฐ.
11,000 

 

๑. ประชุมชี้แจงการนิเทศติดตามโรงเรียน
ในโครงการคอนเน็กซอีดี จํานวน 1 ครั้ง 
1 วัน ผูเขารวมประชุม 17 คน 
2. การนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการ
คอนเน็กซอีดี 
3. การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
 

      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชี ย ง ใหม  เขต 6 มี ข อ มูล เ ก่ียว กับผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนภายใตโครงการคอน
เน็กซอีดีและโครงการโรงเรียนรวมพัฒนาในป
การ ศึกษา ท่ีผ านมา เ พ่ือใช ในการวางแผน
ขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาและพัฒนา
โรงเรียนภายใตโครงการคอนเน็กซ อี ดีและ
โครงการโรงเรยีนรวมพัฒนาในสังกัดใหมีคุณภาพ
ตอไป 

     เ น่ืองจากอยู ในชวงการ
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
อยางรุนแรง ทําใหการดําเนินการ
ไมเปนไปตามท่ีวางแผนไวหรือ
อาจจะลาชาตองมีการปรับเปล่ียน
การนิเทศ ติดตามใหสอดรับกับ
ส ถ า น ก า ร ณ  เ พื่ อ ใ ห ก า ร
ดําเนินการสําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงคของโครงการ 



๔๒ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

25 ขับเคลื่อนหลักปรัญชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา ป 2564 
ศน.ภาวิณี   คําแผน 
 

งบประมาณ
จาก สพฐ.
13,400 

 

กิจกรรมท่ี 1  ประชุมการขับเคลื่อนหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
กิจกรรมท่ี ๒  โรงเรียนดําเนินกิจกรรม
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา 
กิจกรรมท่ี ๓  นิเทศ กํากับ ติดตาม และ
สรุปผลการดําเนินงาน การขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา  
รายงานผลการดําเนินงานไปยัง สพฐ. 

๑. ครู นักเรียน ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ไดรับ
ความรูความเขาใจและขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

 ๒. ครูผูสอนไดรับการพัฒนาสื่อนวัตกรรมท่ี
หลากหลายนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา 

๓. สถานศึกษาท่ีเปนศูนยการเรียนรูฯมีการ
พัฒนากระบวนการดําเนินงานและรักษาระดับ
คุณภาพ ใหมีศักยภาพ สามารถเผยแพรแนว
ทางการปฏิบัติงานของตนเองใหกับสถานศึกษา
ท่ัวไปตลอดถึงชุมชน 

 

     เนื่องจากติดขอจํากัดเรื่อง
งบประมาณท่ีไม ได รับการ
จัดสรรมาอยางสมํ่าเสมอ หรือ
บางทีก็มาลาชาและมาในชวง
ท่ีจะหมดปงบประมาณ ทําให
การบริ หารงาน เ กิดความ
ติดขัด อีกท้ังอยู ในชวงการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ทําใหการดําเนินการไมเปนไป
ตามท่ีวางแผนไวหรืออาจจะ
ลาชาตองมีการปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ เพ่ือดําเนินการ
จัดกิจกรรมใหสําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงคของโครงการ 

26 พัฒนาการจัดการเรียนรูท้ัง
ระบบสูการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การเตรียมผูเรียนใหสอดคลอง
กับศตวรรษท่ี 21” 
ศน.ศิรภัสสร   ศิริอางค 

ไมมีงบประมาณ 
ในการ
ดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาระบบ
กา รจั ด ก า ร เ รี ยน รู ทั กษะอา ชีพ ใน
ศตวรรษท่ี 21 ใหแกโรงเรียนในสังกัด 
1. ประชุม ชี้แจง สรางความตระหนัก 
ความเข า ใจ ความจํ า เปน   ของการ 
สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู
ทักษะ อาชีพในศตวรรษท่ี 21 ใหแก
โรงเรียนในสังกัด 
2. วิ เคราะหขอมูลท่ีเ ก่ียวของกับการ
สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ใหแกโรงเรียนในสังกัด 

1. รอยละ 100 ของครูมีการจัดการเรียนการ
สอนทักษะในศตวรรษท่ี 21  
2. รอยละ 100 ของ นักเรียนมีความรูในเรื่อง
ทักษะ ในศตวรรษท่ี 21 สามารถนําไปใชในชีวิต          
ประจาํวันในอนาคต 

1. ขาดงบประมาณในการ
ดําเนินงาน 
2. ครูบางคนยังขาดวิธีการ
สอน ท่ีจะนํ า ให นั ก เ รี ยน มี
ทักษะและ คุณลั กษณะใน
ศตวรรษท่ี 21 
3. เกิดโรคระบาด โควิด – 19 
ทําใหไมสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอน 
 



๔๓ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

26 พัฒนาการจัดการเรียนรูท้ัง
ระบบสูการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การเตรียมผูเรียนใหสอดคลอง
กับศตวรรษท่ี 21” 
ศน.ศิรภัสสร   ศิริอางค 

ไมมีงบประมาณ 
ในการ
ดําเนินงาน 

3. จัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
4. ประเด็นสําคัญ และเปาหมายในการ
นิเทศ       
5. สรางเครื่องมือนิเทศ 
6. แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
กิจกรรมท่ี 2 ปฏิบัติการนิเทศเชิงบูรณา
การโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน 
      นิเทศโดยตรง ประชุมบรรยาย PLC 
กลุมยอยโดยมีเอกสารเสริมความรูใหแก 
ครูในการบรรยาย   การสังเกตชั้นเรียน
สัมภาษณ และเยี่ยมเยียนใหกําลังใจนิเทศ
ออนไลนโดยใช สื่อออนไลนตาง ๆ เชน 
Facebook  Line  Google forms 
กิจกรรมท่ี 3  รายงานผลการดําเนินงาน
การนิเทศการศึกษา 
1. ไตรมาสท่ี 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 
2564 ) 
2 .  ไตรมาส ท่ี  3  ( เ ดื อน เมษายน  – 
มิถุนายน 2564) 
3.  ไตรมาส ท่ี  4 ( เ ดือนกรกฎาคม – 
กันยายน 25464 ) 

 ขอเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนา 
1 . จั ด งบประมาณ ในกา ร
ดําเนินงาน 
2 .  จั ด ก า ร อ บ ร ม ค รู ใ น
กระบวนการเรียนการสอน
นักเรียนในศตวรรษท่ี 21 
3. ถาโรคระบาด โควิด – 19 
ลดลง ควรมีการจัดการเรียน
การสอนโดยใชกระบวนการ
เ รี ย น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
นักเรียนในทักษะ ศตวรรษท่ี 
21 อยางเต็มรูปแบบ 

 
 



๔๔ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

27 การเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
ศน.วัฒนา   ประทรวงศักดิ์ 

งบประมาณ
จาก สพฐ.
50,000 

 

1. ประชุม/ชี้แจง แลกเปลี่ยนเรียนรูใน
การขับเคลื่อนโครงการ 
2. นิเทศ กํากับ ติดตามแบบบูรณาการ 
ตามโครงการ 
3. สรุป/รายงานผลการดําเนินโครงการ 

1. ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการขับเคลื่อน
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ                 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)   
๒. สถานศึกษาไดรับการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
การดําเนินโครงการสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

     เนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 การนิเทศ 
กํากับ ติดตามแบบบูรณาการ 
ตามโครงการการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)   
จึงเปนรูปแบบออนไลน  

28 การเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
ศน.วัฒนา   ประทรวงศักดิ์ 

งบประมาณ
จาก สพฐ.
40,000 

 

1. ประชุม/ชี้แจง โครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา  (โรงเรียนสุจริต)  
2. ประชาสัมพันธสถานศึกษา รับสมัคร
เขารวมกิจกรรมดังนี้  
     - กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.นอย 
     - กิจกรรม บริษัทสรางการดี 4.0 
     - กิจกรรมคายเยาวชนตนกลาสุจริต 
     - กิจกรรมการถอดบทเรี ยนBest 
Practice ครู ผูบริหาร  โรงเรียนสุจริต       
      - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือขาย
ผูนําเยาวชน ไมทนตอการทุจริต 
      - กิ จ ร ร ม ส ร า ง สํ า นึ ก พ ล เ มื อ ง 
(Project Citizen) 
      - กิจกรรมสื่อสรางสรรค สรางคานิยม
ซ่ือสัตย สุจริตใหสังคม (สื่อปองกันการทุจริต) 

๑.  สถานศึกษารายงานผลการดําเนินกิจกรรม
พรอมแนวทางการแกไขปญหา 
2.  ผู รั บผิ ดชอบนิ เทศ กํา กับ  ติดตามของ
สถานศึกษารูปแบบออนไลน ภายใตสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
3. สรุป/รายงานการใชงบประมาณและผลการ
ดํา เนิน โครงการ ผ านระบบฐานขอ มูลบน                
เว็บไซตโครงการโรงเรียนสุจริต 

     เนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 การนิเทศ 
กํากับ ติดตามแบบบูรณาการ 
ตามโครงการการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
จึงเปนรูปแบบออนไลน 



๔๕ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

28 การเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
ศน.วัฒนา   ประทรวงศักดิ์ 

งบประมาณ
จาก สพฐ.
40,000 

 

3. จัดสรรงบประมาณการดําเนินกิจกรรม
ใหแกสถานศึกษา 
4. นิเทศ กํากับ ติดตามของสถานศึกษา
รูปแบบออนไลน ภายใตบริบทเนื่องจาก 
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
5. สรุป/รายงานการใชงบประมาณและผล
การดําเนินโครงการ ผานระบบฐานขอมูลบน
เว็บไซตโครงการโรงเรียนสุจริต 

  

29 การเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
 ศน.วัฒนา   ประทรวงศักดิ์ 

งบประมาณ
จาก สพฐ.
20,000 

 

1. ประชุม/ชี้แจง โครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา  (โรงเรียนสุจริต)  
2. ประชาสัมพันธสถานศึกษา กิจกรรม
บริษัทสรางการดี 4.0 ท่ีมุงเนนการสราง
ผลิตภัณฑ  
3. จัดสรรงบประมาณการดําเนินกิจกรรม
ใหแกสถานศึกษา 
4. นิเทศ กํากับ ติดตามของสถานศึกษา
รูปแบบออนไลน ภายใตบริบทเนื่องจาก 
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
5 สรุป/รายงานการใชงบประมาณและผล
การดําเนินโครงการ ผานระบบฐานขอมูล
บน เว็บไซตโครงการโรงเรียนสุจริต 

1. สถานศึกษารายงานผลการดําเนินกิจกรรม
พรอมแนวทางการแกไขปญหา 
2. ผูรับผิดชอบนิเทศ กํากับ ติดตามของ
สถานศึกษารูปแบบออนไลน ภายใตสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
3. สรุป/รายงานการใชงบประมาณและผลการ
ดําเนินโครงการ ผานระบบฐานขอมูลบน                
เว็บไซตโครงการโรงเรียนสุจริต 

      เนื่ องจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติด
เชื้ อ ไ ว รั ส โค โ รนา  2019                
การนิเทศ กํากับ ติดตามแบบ
บู รณาการ  ตามโครงการ                
การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โรงเรียนสุจริต) จึงเปนรูปแบบ
ออนไลน 

 



๔๖ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

30 การประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา
และขับเคลื่อนหลักสูตรตาน
ทุจริตศึกษา 
ศน.วัฒนา   ประทรวงศักดิ์ 

งบประมาณ
จาก สพฐ.
75,000 

 

1. ประชุมวางแผนการดําเนินโครงการ 
2. ประชุมออนไลน ชี้แจงแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ 
ดําเนินงาน ITA  Online สถานศึกษา 
และขับเคลื่อนการนําหลักสูตรตานทุจริต
ศึกษาใชในการจัดการเรียนการสอน 
3. สรุป/รายงานผลการดําเนินโครงการ 

๑.  สถานศึกษารายงานผลการดําเนินกิจกรรม
พรอมแนวทางการแกไขปญหา 

2.  ผู รั บผิ ดชอบนิ เทศ กํา กับ  ติดตามของ
สถานศึกษารูปแบบออนไลน ภายใตสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
3. สรุป/รายงานการใชงบประมาณและผลการ
ดํา เนิน โครงการ ผ านระบบฐานขอ มูลบน                
เว็บไซตโครงการโรงเรียนสุจริต 

     เนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 การนิเทศ 
กํากับ ติดตามแบบบูรณาการ 
ตามโครงการการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
จึงเปนรูปแบบออนไลน 

31 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ศน.พรรณี   กันใหม 

งบประมาณ
จาก สพฐ.
48,000 

 

1 .  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีฯ 
2. โครงการยอย  
โครงการสรางคนดีใหบานเมือง 
      2.1 กิจกรรม โครงงานพัฒนาจริยคุณ 
 ( อบรมและ พัฒนาครู และบุ คล ากร
ทางการศึกษาเ พ่ือส ง เสริม โครงงาน
คุณธรรมในโรงเรียน) 
      2.2 กิจกรรมคืนคุณธรรมสูหองเรียน 
(ประชุม นิ เทศ ปฏิบั ติการพัฒนาครู
ผูรับผิดชอบเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมใน
ระ ดับห อ ง เ รี ยนและ โ ร ง เ รี ย น  โ ด ย
ศึกษานิเทศกเครือขาย) 
3. โครงการยอย  
โครงการสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียน
คุณธรรม 

ทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีไดดําเนินงานท้ังหมด  ๕ 
กิจกรรมไดแก  
กิจกรรมท่ี 1 โรงเรียนดีตองมีท่ียืน                 

มีกิจกรรมยอย  ๓  กิจกรรม   
     กิจกรรมท่ี ๑.๑ การประเมินโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓  ดาว   มีโรงเรียน
ขอรับการประเมินเพ่ือยกระดับจํานวน ๘ โรงเรยีน  

มีการประชุมปฏิบัติการ ๓ ครั้ง          
กิจกรรมท่ี ๑.๒ การประเมินโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ระดับ ๒  ดาว  มีโรงเรียนขอรับการ
ประเมินเพ่ือยกระดับ  จํานวน  ๗  โรงเรยีน   
     กิจกรรมท่ี ๑.๓ การประเมินโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ระดับ ๑  ดาว  มีโรงเรียนรายผลการประเมิน
ตนเองไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ี จํานวน  ๙  โรงเรียน 

 

๑. ขาดความชัดเจนในการ
ดํ า เนิ น กิจกรรม คุ รุ ชนคน
คุณธรรม ระดับ เขตตรวจ
ราชการ และระดับ  สพฐ.                  
ทําใหผูบริหารสถานศึกษา                
ครู   และบุคลากรทางการ
ศึกษาขาดโอกาส 
๒. ผูบริหารสถานศึกษาและ
ครู   ในสั ง กัด สพป.ชม .๖      
สวนใหญ เปนผูบริหารสถานศึกษา
และครู บรรจุใหม  ยังตองการ
พัฒนาตนเองในเรื่องของการ
สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม   
ในโรงเรียน เ พ่ือท่ีจะไดนํา
ความรูความเขาใจไปพัฒนา
นักเรียนใหมีพฤติกรรมเชิง
บวกใหมากข้ึนตอไป 



๔๗ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

31 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ศน.พรรณี   กันใหม 

งบประมาณ
จาก สพฐ.
48,000 

 

      ๓.๑ กิจกรรมการนิ เทศ ติดตาม                
การดําเนินงาน โรงเรียน ๑ ดาว  (ร.ร.) 
โรงเรียน ๒ ดาว จํานวน  ๗  โรง (สพท) 
โรงเรียน ๓ ดาว จํานวน  ๘  โรง (RT) 
      ๓.๒ กิจกรรมโรงเรียนดีตองมีท่ียืน 
(การตรวจสอบและประเ มินผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียน ๒ ดาว จํานวน  
๕ โรง (ทีม สพท.) และโรงเรียน ๓ ดาว
จํานวน  ๘ โรง (ทีม RT)     
    ๓.๓ กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการ
สงเสริมคุณธรรม 
๔. โครงการยอย  
โครงการ เสริมสร า ง คุณธรรม ให กับ
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
“โรงเรียนคุณธรรม” 
     ๔.1 กิจกรรมคุรุชน คนคุณธรรม 
(คัดเลือกผูบริหาร ๕ คน ครู  ๑๕ คน) 
     ๔.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสรางสรรค
คนดี  ดานการบริหารเพ่ือส งเสริมด าน
คุณธรรม(คัดเลือก best practice การพัฒนา
นวัตกรรมสร างสรรคคนดีด านบริหาร
เชื่อมโยงกับโรงเรียนคุณธรรม ๒ ดาว ๓ ดาว)         
     ๔ .3  กิ จก ร รม พัฒนานวั ตก ร รม
สรางสรรคคนดีดานการเรียนการสอนเพ่ือ
สงเสริมคุณธรรม (คัดเลือก best practice 

กิจกรรมท่ี ๒  กิจกรรมคืนคุณธรรมสูหองเรียน    
      มีการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษาและคณะครู โ รง เรี ยนในสั ง กัด  
จํานวน ๔๕๐  คน  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาและการดําเนินงาน 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขาใจกระบวนการ 
พัฒนาคุณธรรมใหกับนักเรียน ครูและผูบริหาร  
เขาใจวิธีการดําเนินโครงงานคุณธรรม สพฐ.                  
โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถและ
ประสบการณตรง เปนผูถายทอดองคความรู  
เทคนิควิธีการ โดยจัดการประชุม จํานวน ๑ วัน
กิจกรรมท่ี ๓  กิจกรรมนวัตกรรมสรางสรรคคนด ี      
     โรงเรียนสงรายงานผลการใชนวัตกรรม
สรางสรรคคนดี  ตช จํานวน  ๔  โรงเรียน 
กิจกรรมท่ี ๔  กิจกรรมคุรุชน  คนคุณธรรรม               
      มีบุ คลากรในสั ง กัดส ง รายงานตน เอง 
ประเภทผูบริหาร  จํานวน  ๖ คน  ประเภท
ครูผูสอน  จํานวน  ๑๐  คน  และประเภท 
ศึกษานิเทศก  จํานวน ๑  คน 

กิจกรรมท่ี ๕  กิจกรรมการนิเทศ ติดตามและ
รายงานผล 
      ตลอดระยะเวลา ๑ ปกงบประมาณท่ีผานมา
ทางสํานักงานงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดดําเนิน  

ขอเสนอแนะ 
๑. ผูดําเนินโครงการในระดับ
เขตตรวจราชการ และระดับ  
สพฐ.  ควรมีการจัดประชุม
เพ่ือสรางความเขาใจใหกับ
บุคลากรท่ีรับผิดชอบในระดับ
สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ท่ี แ ล ะ              
มีกําหนดการดําเนินงานตลอด
ท้ังปท่ีชัดเจน 
๒. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีควรจัด
ประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ผูบริหารสถานศึกษาและครู        
ในสังกัดให เปนผู ท่ีสามารถ
สงเสริมและดําเนินกิจกรรม
ดานคุณธรรมและจริยธรรม        
ในโรงเรียนเชิงประจักษ 
๓. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีควรจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและยก
ยองผูท่ีมีผลงานเชิงประจักษ 
เ พ่ือเปนการสรางขวัญและ
กําลังในการดําเนินงาน  
๔. กิจกรรมตางๆ ควรจัด 
อยางตอเนื่อง 



๔๘ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

31 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ศน.พรรณี   กันใหม 

งบประมาณ
จาก สพฐ.
48,000 

 

การพัฒนานวัตกรรมสรางสรรคคนดีดาน
การเรียนการสอน เชื่อมโยงกับโรงเรียน
คุณธรรม ๒ ดาว ๓ ดาว) 
5. สรุปรายงานผลเปนรูปเลมเอกสาร 

 นิ เทศ ติดตามฯ การ ดํา เนินงานโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัด 
โดยบูรณาการกับโครงการอ่ืนๆ ท่ีทางกลุมนิเทศฯ               
ตองติดตาม ในหลายๆ โครงการ โดยมอบหมาย                        
ให ศึกษานิ เทศกประจํ ากลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เปนผูนิเทศ ติดตาม  แตหาก
โรงเรียนใดท่ีมีโครงการท่ีตองการตอยอดหรือยกระดับ
การดําเนินการ หรือตองการความชวยเหลือพิเศษ 
ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบจะดําเนินการนิเทศดวย
ตนเอง   

 

32 โครงการสงเสริมการจัด
การศึกษาแนวพุทธ ดวยการ
จัดการเรียนรูแบบ Active 
Learning 
ศน.พรรณี   กันใหม 

งบประมาณ
จาก สพฐ.
15,000 

 

1. ประชุมคณะทํางานระดับสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีฯ วางแผนดําเนินงาน  ป ๒๕64 
2. ประชาสัมพันธรับสมัครคัดเลือก
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา รุนท่ี 12 และ
โรงเรียนท่ีสนใจสมัครเปนโรงเรียนวิถีพุทธ 
ประจําป 2564 
3. นิเทศ ติดตาม โรงเรียนท่ีขอรับการ
คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา รุนท่ี 124 
4. ประชาสัมพันธการประเมินอัตลักษณ 
29 ประการ   
5. ประชุมเตรียมการแลกเปลีย่นเรียนรู
ของโรงเรียนวิถีพุทธ     
6. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูของโรงเรียนวิถีพุทธ   
จํานวน 53 โรงเรียน  

๑. การประชาสัมพันธใหโรงเรียนในสังกัดสมัคร
เขารวมกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธเพ่ิมเติมจาก
ป ท่ีผาน  มีโรงเรียนสมัครเขารวมกิจกรรม 
จํานวน ๒ โรงเรียน  จากเดิมมี ๕๑  โรง รวมเปน 
๕๓  โรง และประชาสัมพันธใหโรงเรียนวิถีพุทธ
ในสังกัดสมัครเพ่ือรับการประเมินเปนโรงเรียนวิถี
พุทธชั้นนําและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน    
ซ่ึงโรงเรียนสมัครเขารับประเมินเปนโรงเรียนวิถี
พุทธชั้นนําจํานวน  ๓  โรงเรียน ไดแก โรงเรียน
บานแมสอย  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บาน
หนองอาบชาง)  และโรงเรียนบานปากทางทาลี่  
ทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ี ไดจัดสรรงบประมาณ 
ใหแกโรงเรียนท้ัง ๓ โรงเรียนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท              
ซ่ึงผานการประเมินรอบเอกสาร จํานวน ๑  โรงเรียน 
คือ โรงเรียนบานปากทางทาลี่ และไดรับการ 

๑. ผูบริหารสถานศึกษาและ
ครู  ในสังกัด สพป.ชม.๖ สวนใหญ 
เปนผูบริหารสถานศึกษาและ
ครู  บรรจุ ใหม  ยั งตองการ
พัฒนาตนเองในเรื่องของการ
สรางความตระหนักใหเห็น
ความสําคัญของการจัดการศึกษา
แนวพุทธดวยการจัดการเรียนรู
แบบ Active Learning  
ขอเสนอแนะ/แนวทางการ
พัฒนา 
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีควรจัด 
ประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ผูบริหารสถานศึกษาและครู  
ในสังกัดใหเปนผูท่ีสามารถ 



๔๙ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

32 โครงการสงเสริมการจัด
การศึกษาแนวพุทธ ดวยการ
จัดการเรียนรูแบบ Active 
Learning 
ศน.พรรณี   กันใหม 

งบประมาณ
จาก สพฐ.
15,000 

 

 ประเมินเชิงประจักษเ ม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๔ ขณะนี้กําลังรอผลการประเมิน   
๒. การประชาสัมพันธใหโรงเรียนประเมินตนเอง
ตามอัตลักษณ ๒๙ ประการ ผานเว็บไซตโรงเรียน
วิถีพุทธ จํานวน ๒ รอบ คือ รอบ  ๙  เดือน และ
รอบ ๑๒  เดือน  ผลการประเมินอัตลักษณ ๒๙ 
ประการในรอบ ๙ เดือน ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
พบวา  มีผลการประเมินต้ังแตระดับ ๓ ข้ึนไป 
จํานวน ๔๘  โรงเรียน คิดเปนรอยละ  ๘๘.๘๙ 
สรุปภาพรวมเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดคะแนนรวม
ระดับ ๔  สวนกากรประเมินรอบ ๑๒  เดือนนั้น 
ท า ง  สพฐ . ไ ด ง ด ก า รป ร ะ เ มิ น  เ นื่ อ ง จ า ก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙  
๓. การจัดอบรมผูบริหารสถานศึกษาและครู
ผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เม่ือวันท่ี 
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีผู เขารวมการอบรม
จํานวน ๒๔๐  คน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสราง
แรงบันดาลใจในการนําแนวทางการศึกษาแนว
พุทธสูสถานศึกษา เพ่ือใหทราบแนวทางการ
พัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนวิถีพุทธ สู การเปน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําและแนวทางการเขียน
รายงานเพ่ือประเมินเปนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําตอไป 
๔. การนิเทศ ติดตาม ตลอดระยะเวลา ๑ ป 
งบประมาณท่ีผานมาทางสํานักงานงานเขตพ้ืนท่ี  

สงเสริมและดําเนินกิจกรรม
แนวพุทธในโรงเรียนเชิงประจักษ 
2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีควรจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและยก
ยองผูท่ีมีผลงานเชิงประจักษ 
เ พ่ือเปนการสรางขวัญและ
กําลังในการดําเนินงาน  
3. กิจกรรมตางๆ ควรจัดอยาง
ตอเนื่อง 



๕๐ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

32 โครงการสงเสริมการจัด
การศึกษาแนวพุทธ ดวยการ
จัดการเรียนรูแบบ Active 
Learning 
ศน.พรรณี   กันใหม 

งบประมาณ
จาก สพฐ.
15,000 

 

  การศึกษา ไดดําเนินนิเทศ ติดตามฯ การดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนในสังกัด 
โดยบูรณาการกับโครงการอ่ืนๆ ท่ีทางกลุมนิเทศฯ 
ตองติดตาม ในหลายๆ โครงการ โดยมอบหมาย
ใหศึกษานิเทศกประจํากลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เปนผูนิเทศ ติดตาม  แตหาก
โรงเรียนใดท่ีมีโครงการท่ีตองการตอยอดหรือ
ยกระดับการดําเนินการ หรือตองการความ
ชวยเหลือพิเศษ ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบจะ
ดําเนินการนิเทศดวยตนเอง   

 

33 พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรวม ประจําป
งบประมาณ 2564 
ศน.หนึ่งฤทัย  ชัยดารา 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 

5,000 
 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ ผานระบบออนไลน 
กิจกรรมท่ี 2 การอบรมขับเคลื่อนนโยบาย
การจัดการเรียนรวม ผานระบบออนไลน 
กิจกรรมท่ี 3 การนิ เทศ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน ผานระบบออนไลน 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ ผานระบบออนไลน 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม  เขต 6 ไดแต งตั้ งคณะกรรมการ
ดําเนินงานการจัดการอบรมขับเคลื่อนนโยบาย
การจัดการเรียนรวม การคัดกรอง การดูแลชวยเหลือเด็ก   
โปรแกรม SET  โปรแกรม IEP online ผานระบบออนไลน 
ตามโครงการ“พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
เรียนรวม ปงบประมาณ 2564”ตามคําสั่ง ท่ี 
175/2564 ให ทําหนา ท่ี ดําเนินการอบรม/
วิทยากรประกอบดวย 
1. นางสาวเกษแกว  ปวนแดง  
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ  
2. นางสุพิชชา   ปนศิริ  
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมวาก 

1.  งบประมาณท่ีจัดสรรมาในปนี้ 
ไมเพียงพอตอการดําเนินการให
ครบ ข้ั นตอน สื่ อ อุ ปกรณ                      
ไมเพียงพอ 
2.  งบประมาณดําเนินการมาลาชา 
3.  การนิเทศ ติดตาม ไมสามารถ
ทําได เต็มรอย เนื่องจากภาวะ
สถานการณ การแพร ระบาด               
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
4.  ครูท่ีรับผิดชอบมีการโยกยาย 
ทําใหการทํางานไมตอเนื่อง 



๕๑ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

33 พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรวม ประจําป
งบประมาณ 2564 
ศน.หนึ่งฤทัย  ชัยดารา 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 

5,000 
 

 3. นางสาวศิริลักษณ ผองพันธ  
ครูโรงเรียนบานปางเก๊ียะ 
4. นายอํานาจ   กิจเดช ลูกจางชั่วคราว 
5. นางหนึ่งฤทัย  ชัยดารา ศึกษานิเทศก 
6. นางสาวชนิดา    คําภิโล  
เจาพนักงานการปฏิบัติงาน 
     กรรมการชุดดังกลาวไดรวมประชุมและวาง
แผนการจัดการอบรมขับเคลื่อนนโยบายการ
จัดการเรยีนรวม การคัดกรอง การดูแลชวยเหลือเด็ก  
โปรแกรม SET  โปรแกรม IEP online ผานระบบออนไลน 
ตามโครงการ“พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
เรียนรวม  ปงบประมาณ 2564” ใหเปนไปดวย              
ความเรยีบรอย 
กิจกรรมท่ี 2 การอบรมขับเคล่ือนนโยบายการ
จัดการเรียนรวม ผานระบบออนไลน 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 ไดจัด จัดการอบรมขับเคลื่อน
นโยบายการใชโปรแกรม IEP online ผานระบบ
ออนไลน ตามโครงการ“พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา เรียนรวมประจําปงบประมาณ 2564”              
ในวันท่ี  9  สิงหาคม  2564  โดยมีวิทยากร               
ในการอบรม  3 คนและผูควบคุมระบบ 1 คน 
คือ 
1. นางหนึ่งฤทัย  ชัยดารา ศึกษานิเทศก 
2. นางสุพิชชา   ปนศิร ิผูอํานวยการโรงเรยีนบานแมวาก 

 



๕๒ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

33 พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรวม ประจําป
งบประมาณ 2564 
ศน.หนึ่งฤทัย  ชัยดารา 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 

5,000 
 

 3.  นางสาวศิริลักษณ ผองพันธ ครูโรงเรยีนบานปางเก๊ียะ 
4. นายอํานาจ   กิจเดช ลูกจางชั่วคราว 
     และมีผูเขารวมประชุม  จํานวน  92  คน 
ประกอบดวยคุณครูท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียน
รวมในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 โดยเนื้อหาในการประชุมประกอบไปดวย 
1. แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
2. การใชแบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 9 
ประเภทความพิการ 
3. การวางแผนการจดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับ
ความพิการแตละประเภท โดยการใชแผน IEP 
และ IEP onlineจากการอบรมออนไลน ฯ 
ดังกลาว พบวา 
        1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู 
ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษา
สําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษทาง
การศึกษา 
      2. โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม สามารถจัด
การศึกษาใหกับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ
ทางการศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยการ
เขียนแผน IEP online เพ่ือขอรับบริการสื่อและ
สอนเสริม 
       3. โรงเรียนมีความเขมแข็งจากความรวมมือ
ของทุกภาคสวน ครู ผูปกครอง องคกรสวนทองถ่ิน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ 

 



๕๓ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

33 พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรวม ประจาํป
งบประมาณ 2564 
ศน.หนึ่งฤทัย  ชัยดารา 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 

5,000 
 

 ศูนยการศึกษาพิเศษ 
กิจกรรมท่ี 3 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น  ผ า น ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น                      
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม  ศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบดําเนินการ
นิเทศติดตามการเรียนการสอน การจัดการเรียนรวมของ
โรงเรียนในสังกัด ผานระบบ Google meet    
โดยไดชี้แนะ สงเสริมและสนับสนุน การจัดการเรียน
รวม โดยใหคํานึงถึงสิทธิเด็ก และความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา และสรุปผลการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เรียนรวม ป
งบประมาณ 2564 “ การอบรมขับเคลื่อน
นโยบายการจัดการเรียนรวม การคัดกรอง การดูแล
ชวยเหลือเด็ก โปรแกรม SET โปรแกรม IEP online             
ผานระบบออนไลน” 

 

34 การเตรียมความพรอมการจัด
กิจกรรม “บานนักวิทยาศาสตร
นอย” ในการประเมินเพ่ือรับ
ตราพระราชทาน   
ปการศึกษา 2564   
ศน.หนึ่งฤทัย  ชัยดารา 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
15,000 

 

กิจกรรมท่ี 1 แตงตั้งคณะกรรมการและ
ประเมินโรงเรียนเพ่ือรับตราพระราชทาน 
ปการศึกษา 2563 
กิจกรรมท่ี 2 แตงต้ังคณะทํางาน และ
ประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงานตาม
การเตรียมความพรอมการจัดกิจกรรม 
“บานนักวิทยาศาสตรนอย” ในการประเมิน
เพ่ือรับตราพระราชทาน  ปการศึกษา 2564 
กิจกรรมท่ี 3 การอบรมทดแทนใหโรงเรียน
ในโครงการสําหรับครูผูท่ีไมผานการอบรม 

กิจกรรมท่ี 1 แตงต้ังคณะกรรมการและประเมิน
โรงเรียนเพ่ือรับตราพระราชทาน ปการศึกษา 
2563 
กิจกรรมท่ี 2 แตงต้ังคณะทํางาน และประชุม
เ พ่ือวางแผนการดําเนินงานตามการเตรียม             
ความพรอมการจัดกิจกรรม “บานนักวิทยาศาสตรนอย”
ในการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทาน ปการศึกษา 
2564 
กิจกรรมท่ี 3 การอบรมทดแทนใหโรงเรียนใน
โครงการสําหรับครูผูท่ีไมผานการอบรมข้ันท่ี 1  

1. มีโรงเรียนในสังกัดฯบางโรงเรียน
ท่ี เ ข า ร ว ม โ ค ร งก า รบ า น
นักวิทยาศาสตรนอย  ไม มีครู
ประจําการ ท่ีทําการสอนในระดับ
ปฐมวัย หรือบางโรงเรียนท่ี มี        
ก็โยกยาย ทําใหการกิจกรรมบาน
นักวิทยาศาสตรนอยไมสานตอ
และพัฒนาไมตอเนื่อง 
2. ครูปฐมวัยบางคนยังไมมีความ
เขาใจในการทํากิจกรรม 20 



๕๔ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

34 การเตรียมความพรอมการจัด
กิจกรรม “บานนักวิทยาศาสตร
นอย” ในการประเมินเพ่ือรับ
ตราพระราชทาน   
ปการศึกษา 2564   
ศน.หนึ่งฤทัย  ชัยดารา 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
15,000 

 

ข้ันท่ี 1 และข้ันท่ี 2 
กิจกรรมท่ี 4 นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน 
โครงการ “บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย”                 
กิจกรรมท่ี 5 สรุปผลการดําเนินงานตาม
โครงการ“บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย”   

และข้ันท่ี 2 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม  เขต 6 ได กําหนดการอบรมเชิ ง
ปฏิบั ติการ ข้ันพ้ืนฐาน เรื่องน้ํ า  และอากาศ
ทดแทนใหโรงเรียนในโครงการสําหรับครูผูท่ีไม
ผานการอบรมข้ันท่ี 1 และข้ันท่ี 2 จํานวนท้ังสิ้น 
15 โรงเรียน โดยแบงเปน 2 กลุมคือ 
1. ประชุมคณะทํางานและวิทยากรประจํากลุม
เ พ่ือวางแผนการ ดํา เนินงานตามโครงการ                       
“การอบรมการเตรียมความพรอมการจัดกิจกรรม 
“บานนักวิทยาศาสตรนอย”ในการประเมิน               
เพ่ือรับตราพระราชทาน ปการศึกษา 2562 ” 
ในวันท่ี 16  กรกฎาคม  2564  ณ หองประชุมวชิรธาร 
ชั้น 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการข้ันพ้ืนฐาน เรื่องน้ํา 
และอากาศทดแทนใหโรงเรียนในโครงการสําหรับ
ครูผู ท่ีไมผานการอบรมข้ันท่ี 1 และข้ันท่ี 2                
วันท่ี 17  – 18 กรกฎาคม  2564  ณ หองประชุมวชิรธาร 
ชั้น 3  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชยีงใหม เขต 6 การปรับเปลี่ยนการอบรม ครั้งท่ี 1  
      เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทําใหไม
สามารถดําเนินการการจัดอบรมฯตามปกติได     
แตเนื่องจากเปนการอบรมข้ันพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 

กิจกรรม และยังคิดโครงการท่ี
สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน
ตนเองและสนองตอพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย 
3. บางโรงเรียนไมใหความสําคัญ
กับกิจกรรมตามโครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย
ระดับปฐมวัย พอถึงกําหนดสง
ประเมิน จะขอเลื่อนสงในปถัดไป 
อางถึงความไมพรอมดานบุคลากร 
4. โรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 6 อยูในพ้ืนท่ีหางไกลและสวน
ใหญ เป นโรงเรี ยนขนาดเล็ ก 
โดยเฉพาะในระดับชั้นอนุบาล 3   
ท่ีตองสงกิจกรรมในการประเมิน  
มีจํานวนเด็กนักเรียนนอย บางป 
มีไมถึง 5 คน ทําใหการดําเนิน
กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทยระดับปฐมวัยไมได
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค  
5. ครูปฐมวัยในบางโรงเรียนท่ีมี
จํานวนเด็กปฐมวัย หลายหอง 
มักจะเก่ียงกันในการทําโครงงาน
ตามกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตร 



๕๕ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

34 การเตรียมความพรอมการจัด
กิจกรรม “บานนักวิทยาศาสตร
นอย” ในการประเมินเพ่ือรับ
ตราพระราชทาน   
ปการศึกษา 2564   
ศน.หนึ่งฤทัย  ชัยดารา 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
15,000 

 

 จําเปนสําหรับการจัดกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย และเปนการเตรียมเพ่ือรองรับการ
ประเมินการรับตราพระราชทานในป 2565 
กลุมนิเทศติดตาม ฯ จึงไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การอบรมเชิงปฏิบัติการข้ันพ้ืนฐาน เรื่องน้ํา และ
อากาศทดแทนใหโรงเรียนในโครงการสําหรับครูผู 
ท่ีไมผานการอบรมข้ันท่ี 1 และข้ันท่ี 2 เปนรูปแบบ
ออนไลน โดยใช Google meet โดยมี LN 
(Local Network) และ LT(Local Trainer) เปน
วิทยากรในการดําเนินการอบรมในวันท่ี 20 – 21  
กรกฎาคม 2564   ณ หองประชุมวชิรธาร ชั้น 3  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 โดยมีผูเขารวมประชุมออนไลน
เปนครูปฐมวัยจํ านวน 15 คน ท้ั งนี้ จะได
ดําเนินการตามมาตรการการปองกันการแพร
ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรน า 2019 (โควิด 19)                     
โดยเครงครัด 
การปรับเปล่ียนการอบรม ครั้งท่ี 2  
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 ไดแจงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการข้ันพ้ืนฐาน เรื่องน้ํา และ
อากาศ ทดแทนใหโรงเรียนในโครงการสําหรับครู
ผู ท่ี ไ ม ผ านการอบรม ข้ัน ท่ี  1  และ ข้ัน ท่ี  2            
โ ด ย กํ าหน ดกา รอบ รม เป น วั น ท่ี  20 -2 1 
กรกฎาคม 2564 นั้น เนื่องดวยถานการณการ 

นอยประเทศไทยระดับปฐมวันและ
บางโรงเรียนไมมีความตอเนื่องใน
การทํา 



๕๖ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

34 การเตรียมความพรอมการจัด
กิจกรรม “บานนักวิทยาศาสตร
นอย” ในการประเมินเพ่ือรับ
ตราพระราชทาน   
ปการศึกษา 2564   
ศน.หนึ่งฤทัย  ชัยดารา 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
15,000 

 

 แพร ร ะบาดของ เชื้ อ ไ วรั ส โคโ รน า  2019                  
ในอําเภอจอมทองมีจํานวนมาก และในการอบรม
ในรูปแบบออนไลนจะตองมีการเปลี่ยนแปลง               
ท้ังหลักสูตรและวิธีการนําเสนอ เพ่ือท่ีจะอํานวย
ความสะดวกใหกับผูเขารับการอบรม รวมถึงองค
ความรู ท่ีจะไดรับ  ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินการ
เปนไปดวยความเรียบรอยและปลอดภัยจากสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อโรคดังกลาว จึงขอแจง
เลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการข้ันพ้ืนฐาน เรื่องน้ํา 
และอากาศทดแทนใหโรงเรยีนในโครงการสําหรับ
ครูผู ท่ีไมผานการอบรมข้ันท่ี 1 และข้ันท่ี 2      
ในรูปแบบออนไลนโดยใช Googlemeet เปลี่ยน
จากวันท่ี 20 – 21 กรกฎาคม 2564 เปน วันท่ี 
2 – 3 สิงหาคม  2564   
กิจกรรมท่ี 4 นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน 
โครงการ “บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย” 
       เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)ในจังหวัด
เชียงใหม  ศูนยบัญชาการสถานการณการระบาด
โรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม มีคําสั่งงดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ On site จนถึง 31  
สิงหาคม  2564  ทําใหไมสามารถดําเนินการ
นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน โครงการ 
“บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย” ได กลุม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

 



๕๗ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

34 การเตรียมความพรอมการจัด
กิจกรรม “บานนักวิทยาศาสตร
นอย” ในการประเมินเพ่ือรับ
ตราพระราชทาน   
ปการศึกษา 2564   
ศน.หนึ่งฤทัย  ชัยดารา 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
15,000 

 

 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 จึงไดวางแผนในการดําเนินการ
ในรูปแบบออนไลน  ซ่ึ ง กําลั งอยู ในชวงวาง
แผนการดําเนินการดังกลาว 
กิจกรรมท่ี 5 สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
“บานนักวิทยาศาสตรนอย  ประเทศไทย”   
     1. ในปการศึกษา 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การ ศึกษาประถม ศึกษา เชี ย ง ใหม  เ ขต  6               
มีโรงเรียนท่ีสงกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม 
และโครงงานบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศ
ไทย ประเมินเพ่ือรับตราพระราชทาน จํานวน  
30  โรงเรียน และมีโรงเรียนท่ีผานการประเมิน
เพ่ือรับตราพระราชทาน จํานวน 30 โรงเรียน 
คิดเปนรอยละ 100 
     2. ครูปฐมวัยท่ีเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ข้ันพ้ืนฐาน เรื่องน้ํา และอากาศ ทดแทนให
โรงเรียนในโครงการสําหรับครูผู ท่ีไมผานการ
อบรมข้ันท่ี 1 และข้ันท่ี 2ในรูปแบบออนไลน   
โดยใช Google  meet  วันท่ี 2  
     - 3 สิงหาคม 2564จํานวน 39 คน ประกอบ             
ครูท่ีไมเคยผานการอบรมข้ัน 1 – 2  จํานวน 21  คน  
และครูปฐมวัยจากโรงเรียน ท่ีตองสงประเมิน        
เพ่ือรับตราพระราชทานใน ปการศึกษา 2564  
จํานวน  18  โรงเรียนและวิทยากร จํานวน 4 คน    
โดยมีการกําหนดการอบรม 2 วัน คือ วันท่ี 2 – 3  

 



๕๘ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

34 การเตรียมความพรอมการจัด
กิจกรรม “บานนักวิทยาศาสตร
นอย” ในการประเมินเพ่ือรับ
ตราพระราชทาน   
ปการศึกษา 2564   
ศน.หนึ่งฤทัย  ชัยดารา 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
15,000 

 

 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน  ผานระบบ 
Google meet    
     3. ครูปฐมวัยท่ีเขารับการอบรมไดรับการ
สงเสริม และพัฒนา ใหมีความรูความเขาใจ และ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัยไดถูกตอง   4. โรงเรียนท่ีเขารวม
โครงการ  “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” 
มีความเขมแข็งดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
    5. ครูปฐมวัยท่ีเขารับการอบรม มีความรูความเขาใจ
ในการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม และ
รูปแบบของการจัดกับโครงงานบานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทยระดับปฐมวัย 

 

35 พัฒนาการจัดประสบการณ
การเรียนการสอนปฐมวัย
(ประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560                   
ปการศึกษา 2563) 
ศน.หนึ่งฤทัย  ชัยดารา 
 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 

3,600 

ข้ันตอนท่ี  1  ข้ันวางแผนการดําเนินงาน (P) 
1. ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของ 
2. รวบรวมขอมูล/กําหนดกลุมเปาหมาย
3. กําหนดปฏิทินการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
ข้ันตอนท่ี  2  ข้ันปฏิบัติตามแผนการ
ดําเนินงาน  (D) 
1. แตงตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน 
3.  จัดทําเอกสาร/คูมือ/แนวทางการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 
 

กิจกรรมท่ี  1  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมมีการประชุมชี้แจง
การประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา ๒๕๖๑ วันท่ี  12  
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖4 ณ หองประชุมวชิรธาร  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 โดยคณะกรรมการท่ีไดรับ
แตงต้ังตามคําสั่งท่ี 52/2564 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560                
ปการศึกษา 2563 จํานวน  14  คน 
 

1. ในบางโรงเรี ยนยั งไม ให
ความสําคัญตอการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยจะเห็นไดจาก การจัด
ครูผูสอนในระดับปฐมวัย  จะเปน
ครูอัตราจาง หรือครูท่ีโรงเรียน  
จางเอง ท่ีไมมีวุฒครูหรือจบเอก
ปฐมวัยมา  ทําใหไมมีความรูความ
เขาใจ ในการจัดกิจกรรมท่ีสามารถ
สงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดานของ
เด็กนักเรียน 
2. ในบางโรงเรียนท่ีมีเด็กชนเผา 
หรือเด็กชาติพันธุ มักจะมีความ 



๕๙ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

35 พัฒนาการจัดประสบการณ
การเรียนการสอนปฐมวัย
(ประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560                   
ปการศึกษา 2563) 
ศน.หนึ่งฤทัย  ชัยดารา 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 

3,600 

4. ดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีจัดใน 
โครงการ/กิจกรรม  
     4.1 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
     4.2 กิจกรรมท่ี 2 การประเมิน
พัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560             
ปการศึกษา 2563 ในโรงเรียนกลุม
ตัวอยางสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจํานวน 9 โรงเรียน    
     4.3 กิจกรรมท่ี 3  นิเทศ กํากับ 
ติดตามการดําเนินงาน  
     4.4 กิจกรรมท่ี 4 ประชุมสรุปผลการ
ดําเนินงานระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สงรายงานผลการดําเนินงานตอตนสังกัด  
ข้ันตอนท่ี  3  ข้ันตรวจสอบ/
ประเมินผล/นําผลมาวิเคราะห  (C) 
1. แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 
2. กําหนดปฏิทินการนิเทศ ติดตาม  
3. ดําเนินการนิเทศ ติดตามและประเมิน 
ข้ันตอนท่ี  4  ข้ันปรับปรุงแกไขการ
ดําเนินงาน  (A) 
1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
2. นําเสนอผลการดําเนินงาน 
3. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 2 การประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ี 
จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปการศึกษา 2563 ในโรงเรียนกลุมตัวอยาง
สั ง กัดสํ านัก งานคณะกรรมการการ ศึกษา              
ข้ันพ้ืนฐานจํานวน 9 โรงเรียน      
คณะกรรมการจํานวน 12 คนท่ีไดรับแตงต้ังจาก
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 ไดลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล จากโรงเรียน
ตามกลุมท่ีกําหนดมา 
กิจกรรมท่ี 3  นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน 
ศึกษานิ เทศก ท่ี ได รั บการแต ง ต้ั งตามคําสั่ ง             
ท่ี  54/2564 ไดลงนิ เทศ ติดตามและสรุป
รายงานผลการดําเนินงาน การประเมินพัฒนาการ
นักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ปการศึกษา 25๖3 ในโรงเรียนกลุมตัวอยางและ
โรงเรียนท่ัวไปประกอบดวย 
1. นางหนึ่งฤทัย  ชัยดารา ศึกษานิเทศก  
2. นางพรรณี   กันใหม ศึกษานิเทศก  
3. นางสาวนันทยา  วงคชัย   ศึกษานิเทศก  
4. นางสาวภาวิณี   คําแผน   ศึกษานิเทศก  
กิจกรรมท่ี 4 ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสงรายงานผลการ
ดําเนินงานตอตนสังกัด 

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา โดยเฉพาะ
ในระดับปฐมวัย 
ขอเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 
     โรงเรียนจะตองใหความสําคัญ
กับการจัดการศึกษาปฐมวัยเพราะ
ถือวาเปนรากฐานของชีวิต เปนวัย
ทองของชีวิตท่ีจะปลูกฝงสิ่งดีงาม
ใหกับเด็ก ซ่ึงจะติดตัวเด็กไปตลอด
ชีวิต ควรจัดครูท่ีจบเอกการศึกษา
ปฐมวัยหรือเอกการศึกษาอ่ืน        
ท่ี ม่ีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
พัฒนาการของเด็ก เปนผูดูแลและ
รับผิดชอบเด็กในระดับนี ้



๖๐ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

36 สงเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม 
(DLTV) ปงบประมาณ 2564 
ศน.กัลยา  วงควรรณ 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
84,000 

กิจกรรมท่ี 1  ซอมบํารุงอุปกรณรับ
สัญญาณดาวเทียม 
1. คาติดตั้งอุปกรณ DLTV  
    1.1 กลองสัญญาณ  
    1.2 หัว LND                                
    1.3 speedter 
    1.4 สายสัญญาณตัวนํา 
กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงาน 
1. คาพาหนะ  
2. คาเบี้ยเลี้ยง   
3. คาวัสดุ จัดทําปายไวนิล 
4. คาของท่ีระลึก 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมถอดบทเรียน 
โรงเรียนท่ีเปน Best 
1. คาอาหาร,อาหารวางและเครื่องดื่ม  
2. คาพาหนะ  
3. คาท่ีพัก  
4. คาเบี้ยเลี้ยง  
5. คาวัสด ุ
6. คาจัดทําเอกสาร 
7. คาของท่ีระลึก 

        สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 ไดดําเนินการซอมแซมระบบ 
DLTV จํานวนท้ังสิ้น 24 โรงเรียนดังรายชื่อ
ตอไปนี้ ท้ังนี้โรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถใชงาน 
DLTV ไดตามปกติทุกหองเรียน ตามรายการซอม 
ดังนี ้
งานซอมระบบ DLTV  5 จุด 
   - งานซอมหัว LNB KU-Band ชนิด 4 ข้ัว 
   - งานซอมหัว LNB C-Band ชนิด 2 ข้ัว 
   - งานซอมกลองรับสัญญาณ 
   - งานเขาหัวสายสัญญาณ 
   - งานเดินสายสัญญาณ  RG-6 
ไดแก  
1. โรงเรียนบานน้ําตกแมกลาง   
จํานวน 4,500 บาท 
2. โรงเรียนบานผานัง จํานวน 4,000 บาท 
3. โรงเรียนบานหาดนาค จํานวน 4,500 บาท 
4. โรงเรียนบานทาหลุก จํานวน 2,500 บาท 
5. โรงเรียนบานแมหอย จํานวน 6,500 บาท 
6. โรงเรียนบานหวยมวง จํานวน 2,500 บาท 
7. โรงเรียนบานหวยน้ําดิบ จาํนวน 1,500 บาท 
8. โรงเรียนบานเมืองกลาง จํานวน 1,500 บาท 

9. โรงเรียนบานแมตูม จํานวน 6,500 บาท 
10. โรงเรียนบานสองธาร จํานวน 5,500 บาท
11. โรงเรียนบานเนินวิทยา จํานวน 1,500บาท 

        ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน
ระหว างการดํ าเนิ นงาน คื อ 
สถานการณ การแพร ระบาด                  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
โควิด 19 จึงทําใหโรงเรียนไมได
รับการนิเทศ ในเรื่องการจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจน โรงเรียนยัง
ไมสามารถเปดใชในรูปแบบ on – Air  
ได เนื่องจากโรงเรียนใชรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลอง
กับบริบทของผู เรียนไดแกการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืน 
คือ On – hand ,Online ,On-
Demand และ Blended learning. 
มี กิจกรรมท่ีตองยกเลิกไดแก
กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียน
ตนแบบการจัดการเรียนรูดวย 
DLTV และกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูโรงเรียนแกนนําในสังกัด 
 



๖๑ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

36 สงเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม 
(DLTV) ปงบประมาณ 2564 
ศน.กัลยา  วงควรรณ 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
84,000 

 12. โรงเรียนบานนากลาง สาขาหวยผักกูด 
จํานวน 3,500 บาท 
13. โรงเรียนบานแมวาก จํานวน 5,000 บาท 
14. โรงเรียนบานปางอุง สาขาแมสะตอบ 
จํานวน 6,500 บาท 
15. โรงเรยีนบานสบวาก จํานวน 3,000 บาท 
16. โรงเรยีนบานสามสบ จํานวน 6,000 บาท 
17. โรงเรียนบานแมมะลอ จํานวน 5,000 บาท 
18. โรงเรียนบานแมมุ จํานวน 2,000 บาท 
19. โรงเรียนบานโมงหลวง สาขาแมอมลานใน 
จํานวน 5,000 บาท 
20. โรงเรียนบานพุย สาขาพุยใต 
จํานวน 4,000 บาท 
21. โรงเรียนบานแมสอย จํานวน 3,000 บาท 

 

37 การสรางจิตสํานึกและความรู
ในการผลิตและบริโภคท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 
ศน.นันทยา   วงศชัย 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
20,000 

 

๑. สง เสริมการจัดกิจกรรมการสราง
จิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม ทุกโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม 
เขต ๖  
     กิจกรรมท่ี ๑  การขับเคลื่อน สราง
จิตสํ านึกและความรู ในการผลิตและ
บริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ชวงเวลา 
ก.ค. - ส.ค. ๖๔  โดยจัดประชุมผานระบบ 
Online 
 

เชิงปริมาณ 
 ๑. โรงเรียนทุกโรงเรียน/ นักเรียน ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖  ไดรับการสงเสริมดานความรู 
การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ๒. โรงเรียนในกลุมเปาหมาย จํานวน ๕ โรง เปน
กลุมตัวอยางในการวิจัย การพัฒนาความรูและ         
ความตระหนักในการจัดการขยะ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอน โดยภาคีเครือขาย : กรณีศึกษา
กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา  

         ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดเชื้อโควิค – 19 โรงเรียน
ตองเปลี่ยนการจัดการเรียนการ
สอน เปน Online  On hand             
จึงทําใหการดําเนินงานเกิดความ
ไมตอเนื่องและตองปรับกิจกรรมท่ี
ไดวางแผนไว สงผลใหเกิดความ
ลาชาในการปฏิบัติงาน  
  
 



๖๒ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

37 การสรางจิตสํานึกและความรู
ในการผลิตและบริโภคท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 
ศน.นันทยา   วงศชัย 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
20,000 

 

๒. การพัฒนาความรู และความตระหนัก 
ในก ารจั ดก า รขยะของนั ก เ รี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนตน โดยภาคีเครือขาย : 
กรณีศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษากัลยาณิวัฒนา 
      กิจกรรมท่ี ๒ วิจัยเรื่อง การพัฒนา
ความรูและความตระหนักในการจัดการ
ขยะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน : 
กรณีศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษากัลยาณิวัฒนา 
          ระยะท่ี  ๑ การเตรียมความพรอม 
ครูแกนนํารวมวางแผนการจัด กิจกรรม 
เตรียมสื่อ เครื่องมือ และสรางความเขาใจ
ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูและ
ความตระหนักในการจัดการขยะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
           ระยะท่ี ๒  ออกแบบและดําเนินการ
จัด กิจกรรมพัฒนาความรู และ ความตระหนัก
ในการจัดการขยะดวยฐานการเรียนเรียนรู 
จํานวน ๔  ฐาน 
        ๑. แหลงท่ีมาของขยะ 
        ๒. ประเภท และการคัดแยกขยะ 
        ๓. หลักการจัดการขยะ 
         ๔. ขยะในชีวิตประจําวัน 
    

๓. โรงเรียนทุกโรงเกิดความตระหนัก และมี
จิตสํานึกตอการผลิต และบริโภคท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
๔. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6  ไดผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ความรูและความตระหนักในการจัดการขยะ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน โดยภาคีเครือขาย : 
ก ร ณี ศึ กษากลุ ม เ ค รื อข า ย พัฒนา คุณภาพ
การศึกษา กัลยาณิวัฒนา  ส งสํ านั ก พัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ในวันท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๔ เปน ท่ี
เรียบรอย 
เชิงคณุภาพ 
๑. นักเรียน/ ครู / บุคลากร ในโรงเรียน และสํา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม  เขต ๖ มีความรู   และเกิดความ
ตระหนัก  มีจิตสํานึกในการผลิตและบริโภคท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๒. โรงเรียนในกลุมเปาหมาย จํานวน ๕ โรง              
มีแผนการจัดการเรียนรูในการสงเสริมดานความรู 
การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
3 ท่ีผานการพัฒนาคุณภาพดวยกระบวนการวิจัย 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา   
      ทาง สพฐ. หรือ หนวยงานท่ี
เก่ียวของและรับผิดชอบควรใหการ
สนับสนุนโรงเรียนท้ังทางดาน
งบประมาณ ตอไป และหรืออาจให
การสนับสนุนในรูปแบบอ่ืน เชน 
ทางสวนกลางจัดโครงการดี  ๆ
เก่ียวกับดานสิ่งแวดลอมศึกษา              
ใหทางโรงเรียนไดเขารวมโครงการ
ท่ีจะสงเสริม นักเรียน ครู และ
โรงเรียน ให ได มี โอกาสในการ
เรียนรู และพัฒนากิจกรรมตาง ๆ  
ตลอดจนเวที การแลกเปลี่ยน
เรียนรู  หรือแสดงผลงานของ
โรงเรียนดานสิ่งแวดลอม เพ่ือให
เกิดดําเนินงานและพัฒนางานได
อยางยั่งยืนตอไป 



๖๓ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

37 การสรางจิตสํานึกและความรู
ในการผลิตและบริโภคท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 
ศน.นันทยา   วงศชัย 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
20,000 

 

            ระยะท่ี ๓  นิเทศ กํากับ ติดตาม 
และสรุปผลการดําเนินงาน การสราง
จิตสํานึก และความรู ในการผลิตและ
บริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  และ 
รายงานผลการดําเนินงานไปยัง สพฐ. 

     

38 สงเสริมการทําวิจัยเชิงพ้ืนท่ี
เพ่ือการจัดทํานโยบายการ
จัดการเรียนรูวิถีใหม   
ศน.หนึ่งฤทัย   ชัยดารา  

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
30,000 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ 
กิจกรรมท่ี 2 ประชุมทีมวิจัย (ชี้แจงแนวทาง
ในการดําเนินการวิจัย จัดทําเคาโครงงานวิจัย  
และสรางเครื่องมือการวิจัย) 
กิจกรรมท่ี 3 ทีมวิจัยลงพ้ืนท่ี เพ่ือดําเนินการ
เก็บขอมูลการวิจัย 
กิจกรรมท่ี 4 ประชุมสรุปผล  การลงพ้ืนท่ี
เก็บขอมูลกับคณะทํางานวิจัย 
กิจกรรมท่ี 5 สรุปและวิเคราะหผลกับ
คณะทํางานวิจัย จัดทํางานวิจัยฉบับสมบูรณ  
และเผยแพรผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
     ข้ันท่ี 1  วิเคราะห  SWOT นําขอมูล
ของโรงเรียนจากการสัมภาษณเชิงลึก                 
มาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ
อุปสรรค  โดย  คณะนั กวิ จั ย ร ว ม กัน
วิเคราะห การบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู  และการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ 
      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 ไดจัดประชุมทีมวิจัย(หลัก) 
จํานวน 5 คนในวันท่ี 6 กันยายน  2564              
ไดแนวทางและวิธีการดําเนินการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี
และไดรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 3 ฉบับ
คือ ฉบับของผูบริหาร  ฉบับของครูวิชาการ และ
ฉบับของครูกิจการนักเรียน พรอมท้ังไดกรอบ
และภาระงานวิจัย ท่ีจะตองดําเนินการตาม
ชวงเวลาตามท่ี  สพฐ.กําหนด 
กิจกรรมท่ี 2 ประชุมทีมวิจัย (ชี้แจงแนวทางใน
การดําเนินการวิจัย จัดทําเคาโครงงานวิจัย  และ
สรางเครื่องมือการวิจัย) 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 ไดจัดประชุมทีมวิจัยของเขต
พ้ืน ท่ี  จํ านวน 20  คนในวัน ท่ี  8  กันยายน  
2564 ไดชี้แจงแนวทางและวิธีการดําเนินการ 
วิจัยเชิงพ้ืนท่ีและไดอธิบายเก่ียวกับเครื่องมือท่ีใช 

- 



๖๔ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

38 สงเสริมการทําวิจัยเชิงพ้ืนท่ี
เพ่ือการจัดทํานโยบายการ
จัดการเรียนรูวิถีใหม   
ศน.หนึ่งฤทัย   ชัยดารา 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
30,000 

การศึกษาทุกโรงเรียน โดยจําแนกลักษณะ
โรงเรียน เปนโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ 
โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนพ้ืนท่ีหางไกล 
โรงเรียน Stand alone โรงเรียนท่ีใชพ้ืนท่ี
เปน รพ.สนาม รพ.สนาม (สํารอง) รพ.
สนามและสถานท่ีกักตัว สถานท่ีพักคอย 
และโรงเรียนจัดบรรเทาสถานการณฯ    
ดานอ่ืน ๆ ฯลฯ และวิเคราะหแบงระดับชั้น 
(ปฐมวัย ประถมศึกษาตอนตน ประถมศึกษา              
ตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษา
ตอนปลาย) 
   ข้ันท่ี 2 ประชุมระดมความคิด (Brainstorming)  
นําผลการวิเคราะห SWOT มาประชุม
ระดมความคิดของคณะวิจัย  นักวิชาการ 
ผูบริหาร ครู ผูเก่ียวของ กําหนดแนวทาง
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทุก
ลักษณะ ในการบริหารจัดการโรงเรียน  
การจัดการเรียนรู และการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
      ข้ันท่ี 3 การสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship)  
ดานการจัดทําแผนและนโยบาย ดาน
หลักสูตรและการจัดการ เรี ยน  ด าน
เทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการวัด
ประเมินผล ดานการพัฒนานวัตกรรมการ 

ในการเก็บขอมูล 3 ฉบับคือ ฉบับของผูบริหาร  
ฉบับของครูวิชาการ และฉบับของครูกิจการ
นักเรียน พรอมท้ังกรอบและภาระงานวิจัยท่ี
จะตองดําเนินการตามชวงเวลาตามท่ี  สพฐ.
กําหนด 
กิจกรรมท่ี 3 ทีมวิจัยลงพ้ืนท่ี เพ่ือดําเนินการเก็บ
ขอมูลการวิจัย 
     ทีมวิ จัยแยกเ ก็บขอ มูลตามเครื อข าย ท่ี
รับผิดชอบ ใชเวลาเก็บขอมูล 5 วัน จากฐานขอมูล
จากผูใหขอมูล 3 ชุดคือ 

1. ผูบริหารสถานศึกษา 
2. ครูฝายวิขาการ 
3. ครูฝายกิจการนักเรียน 

และยังมีการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารสถานศึกษา 
เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมา SWOT ตามจุดประสงคของ
งานวิจัย 
กิจกรรมท่ี 4 ประชุมสรุปผล  การลงพื้นท่ีเก็บ
ขอมูลกับคณะทํางานวิจัย 

     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 ไดจัดประชุมทีมวิจัยของเขตพ้ืนท่ี 
จํานวน 20 คนในวันท่ี 17 กันยายน  2564 
เพ่ือสรุปและวิเคราะหขอมูลท่ีทีมวิจัยไดออกไป
เก็บขอมูลแตละเครือขายแลวสงมอบใหทีมหลัก
เพ่ือท่ีจะสรุปผลในข้ันท่ี 2 ประชุมระดมความคิด  

 



๖๕ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

38 สงเสริมการทําวิจัยเชิงพ้ืนท่ี
เพ่ือการจัดทํานโยบายการ
จัดการเรียนรูวิถีใหม    
ศน.หนึ่งฤทัย   ชัยดารา 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
30,000 

เรียนรู ฯลฯ จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
การจัดการศึกษาในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(Brainstorming)นํ าผลการวิ เคราะห  SWOT               
มาประชุมระดมความคิดของคณะวิจัย  นักวิชาการ 
ผูบริหาร ครู ผูเก่ียวของ กําหนดแนวทางการจัด
การ ศึกษา เ พ่ือ พัฒนา โรง เรี ยน ทุกลักษณะ                    
ในการบริหารจัดการโรงเรียนการจัดการเรียนรู 
และการดูแลชวยเหลือนักเรียน และรายงาน              
ข้ัน 1 และข้ัน 2 ไปยัง  สพฐ. 
กิจกรรมท่ี 5 สรุปและวิเคราะหผลกับคณะทํางานวิจัย 
จัดทํางานวิจัยฉบับสมบูรณ  และเผยแพร
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ.....อยูระหวางดําเนินการ 

 

39 สงเสริมและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ศน.เตือนใจ  ณ รังษี 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
19,500 

1. การจัดทําขอมูลและการจัดทําแผน 
เ พ่ือส ง เ สริ ม  สนับสนุน  กํา กับ  ดูแล 
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า เ ชี ย ง ใ ห ม  เ ข ต  ๖ ไ ด
ดําเนินการ ดังนี้  
     1.1 ศึกษา วิเคราะห รายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา และ
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามคําแนะนําของ สมศ. 
เพ่ือเปนฐานขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

1. สถานศึกษาทุกโรงในสังกัดไดรับการสงเสริม
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา               
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
2. สถานศึกษาทุกโรงในสังกัดมีการวิเคราะห 
และสังเคราะห รายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาใหมีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ  โดยสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย จํานวน ๙๑ โรงเรียนมีผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวม ระดับดีเลิศ   
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน 
จํานวน ๑๐๐ โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในภาพรวม ระดับดี   

ไม สามารถดํ าเนิ นการนิ เทศ 
ติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
แบบ On site ได เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อ
โคโรนา 19 ทําใหการดําเนินการ
ขาดความตอเนื่อง และไดขอมูล
เชิงประจักษ 
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     1.2 ให คําปรึกษา ชวยเหลือและ
แนะนํ าสถาน ศึกษา เ พ่ือการประ กัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่อง 
     1.3 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยใชกลุม
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนฐาน 
2. ใหแนวทางการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาใหมีคุณภาพ 
ดังนี้  
     2.1  สงเสริมใหสถานศึกษากําหนด
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ จั ด ทํ า ค า
เปาหมายของสถานศึกษา 
     2.2 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุงคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
3. จัดประชุมเพ่ือสรางความรู ความเขาใจ
ใหแกผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเก่ียวกับกาพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. ดําเนินการนิเทศ ติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

   3. สถานศึกษาในสังกัดท่ีจัดการเรียนการสอน
ระดับการศึกษาปฐมวัย จํานวน  ๙๑ แหง ไดรับ
การนิ เทศติดตามพัฒนา สงเสริม สนับสนุน 
กํากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามระบบประกันติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยหนวยงานตนสั ง กัด 
จํานวน ๙๑  แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
4. สถานศึกษาในสังกัดท่ีจัดการเรียนการสอน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน  ๑๐๐แหง 
ไดรับการนิเทศติดตามพัฒนา สงเสริม สนับสนุน 
กํากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามระบบประกันติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยหนวยงานตนสั ง กัด  
จํานวน ๑๐๐ แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
     ควรมีการจัดสรรงบประมาณ
ควรจัดสรรในไตรมาสท่ี 1 ของ
ปงบประมาณเพ่ือการบริหาร
จัดการใหเกิดคุณภาพและมีความ
สมบูรณในการดําเนินงานมาก
ยิ่งข้ึน 
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5. ใหคําแนะนําเก่ียวกับการจัดทํารายงาน
ผลการประเมินตนเองในรูปแบบไฟล
เอกสาร 
6. ใหคําแนะนํา ชวยเหลือและบริการ
ตอบคําถามเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาผานกลุมไลน 
งานประกันฯ QA.CM.6 

     

40 โครงการสงเสริมและพัฒนา
สมรรถนะครูในการจัดการ
เรียนรูเพศวิถีศึกษาและทักษะ
ชีวิตเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
ปงบประมาณ 2564 
ศน.กฤชพล ธีระเขมรักษ 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 

5,000 

กระบวนการนิเทศมีความสําคัญตอการ
พัฒนาปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานและการจัดการเรียนรูเพศวิถี
ศึกษาในสถานศึกษา มุงใหครูมีความรู 
ค ว าม เ ข า ใ จ ในหลั ก สู ต ร แกนกล า ง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรสถานศึกษา 
การออกแบบการจัดการเรียนรู  และ
สามารถจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยนํากระบวนการนิเทศ 
PDCA หรือท่ีเรียกวา วงจรเดมิง (Deming Cycle) 
เพ่ือควบคุมคุณภาพการดําเนินงาน และ
การจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษา โดยใชเทคนิค 
Coaching & Mentoring) มาประยุกตใช
เพ่ือใหการนิเทศมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

     จากการ ดํา เนินการตรวจและประเ มิน
แผนการจัดการเรียนรู การนิเทศ กํากับติดตาม
และประเมินผลการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิตในลักษณะการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ Active Learning ใหกับสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต และใหสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาโดยศึกษานิเทศกผูทําหนาท่ีแอดมิน 
ประจําสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เรงรัดการ
อบรมโปรแกรมพัฒนาครู เพศวิ ถี ศึกษาแบบ
ออนไลนและรายงานผลการดําเนินการดังกลาว 
ประจาํปงบประมาณ 2564 ดังนี ้
 

1.  การจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ on hand  
     1.1 ในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 การติดตอสื่ อสารและ
เดินทางลงพ้ืนท่ีเพ่ือรับสงเอกสาร
ใบงาน ใบความรู หรือแบบฝกหัด
เปนไปด วยความยากลํ าบาก
เนื่ องจากสภาพบริ บท และ
สภาพแวดลอมในชวงฤดูฝนไมเอ้ือ  
    1.2 ผูปกครองสวนใหญไมมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการการ
จัดการเรียนรูในวิชาตาง ๆ  
    1.3 ผูปกครองไมมีเวลาในการ
เรียนรูเนื่องจากตองไปทํางาน 
    1.4 เด็กท่ีอยูในชวงวัยรุนยัง
อายกับเรื่องเพศท่ีสอน 
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1. การวางแผน (P-Plan)   
    1.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของบริบท
ของพ้ืนท่ีสภาพการจัดการเรียนรูของ
ครูผูสอน 
    1.2 ป ร ะ ชุ ม  ชี้ แ จ ง  ส ร า ง ค ว า ม
ตระหนัก ฯ 
    1.3 จัดทําคูมือแผนการนิเทศ 
     1.4 จัดทําแนวทางการจัดการเรียนรูเพศ
วิถีศึกษา      
    1.5 แต ง ต้ั ง คณะกรรมการนิ เ ทศ
การศึกษา 
2. การปฏิบัติตามแผน (D-Do)  
    2.1 จัดทําคู มือการนิ เทศและแนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพศวิถี
ศึกษา 
     2.2 ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือนิเทศ  
     2.3 ประชุมบรรยาย PLC โดยใช                  
Google Meet 
    2.4 นิเทศออนไลน โดยใชGoogleForm, 
Line, Facebook  โดยใหคําชี้แนะ และ
ชวยเหลือ  
    2.5 เก็บรวบรวมขอมูล 
3. การตรวจสอบ/ประเมินผล (C-Check) 
    3.1 วิเคราะหขอมูลและประเมินผลกา
นิเทศ    

    2. การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 
on line และ On Demand 
    2.1 ในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 การจัดการเรียนการสอนไม
มี ความต อเนื่ อง เนื่ องจาก
คลื่นสัญญาณ internet ไมเสถียร  
     2.2 ครูยังขาดความรู  และ
ทักษะในการจัดการเรียนรเรื่องเพศ
วิถีศึกษา 
     2.3 ครูผูสอนสวนใหญไมมี
ความรู ความเขาใจ และทักษะใน
การใชเทคโนโลยี 
แนวทางการแกไขปญหา/พัฒนา 
      ประชุม plc เพ่ือหาแนวทาง
วิธีการท่ีดีและจัดทําสื่อนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดทํา
สื่ อนวั ตกรรม แบบทดสอบ
แบบฝกหัด เอกสารประกอบการ
เรียน ชดุกิจกรรม ใบความรู ใบงาน 
เปนตน 
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3.2 และสรุปผลการนิเทศและขอคนพบ
4. การปรับปรุงแกไข (A-Act) 
    4.1 การเขียนรายงานผลการนิเทศ  
    4.2 การใหขอเสนอแนะ 
    4.3 การพัฒนา 

 จุดดอย 
1. นักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจน 
2. โรงเรียนอยูในถ่ินทุรกันดาร
หางไกลความเจริญ 
3. ขาดแคลนสื่ ออุปกรณและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
จุดเดน 
1. นักเรียนสวนใหญ มีความ
กระตือรือรนตั้งใจเรียน 
2. ผูบริหารและครูในสังกัดมีความ
ต้ังใจท่ีจะพัฒนาการจัดการเรียนรู
เพศวิถีศึกษา 
ส่ิงท่ีครูทําไดดี 
1. มีหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา  
2. มีการพัฒนาองคความรู ทักษะ
กระบวนการในการจัดการเรียนรู
เพศวิถีศึกษาแบบ Active Learning 
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญกระตุน
ใหผูเรียนนําประสบการณเดิม มา
ประยุกตใชในสถานการณใหม ได
ลงมือปฏิบัติ สรางความความรู 
และสรุ ปองค ความรู  ผ าน
กระบวนการคิดและตัดสินใจ 
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         3. จัดทําสื่อการเรียนการสอน เชน 
เอกสารประกอบการเรียน ใบความรู 
และใบงาน และแบบทดสอบเพ่ือวัด
และประเมินผลการเรียนรู 
ขอเสนอแนะ 
1. เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรค covid-19 และ
โรงเรียนต้ังอยูบนพ้ืนท่ีสูง บวกกับ
ช วงนี้ เป นช วงฤดูฝนทําให มี
อุปสรรคความยากลําบากในการ
ทํางานหลายอยาง ท้ังตัวผูเรียนเอง
และครู ผู สอน ทํ าให การจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนไดไม
เต็มท่ีและไมเปนไปตามแผนท่ีวาง
ไวเทาท่ีควร 
2. ครูยังขาดประสบการณในการ
จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา 
ประกอบกับวัฒนธรรม การเปด
กวางทางสังคมท่ียังยึดวัฒนธรรม
เดิม 
3. เนื่องจากสถานการณโควิดการ
จัดการเรียนการสอนแบบ on 
hand นั้นไมไดทําครบทุกสาระ
วิชา ทําใหการสอนเพศวิถีนั้นทํา
ไมไดเต็มท่ีมากนัก 
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    4. การจัดการศึกษาเพศวิถีใน
สถานการณการระบาดของโรคโค
วิ ด ครู ควรจะจั ดเนื้ อหาให
เหมาะสมงายท่ีเด็กจะเรียนรูได 
5. อยากใหมีสื่อนวัตกรรมการ
เรียนรูท่ีหลากหลายมากเพ่ือท่ีจะ
สามารถนําไปปรับใชตามบริบทได
มากข้ึน 
6. โรงเรียนควรสงเสริมและ
สนับสนุนใหครูผูสอนเขารับการ
อบรมออนไลนหลักสูตรเพศวิถี
ศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษา 
7. โรงเรียนควรมีการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการใชหลักสูตรเพศ
วิถีศึกษาและเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง  
8. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชียงใหม เขต 6 นิเทศ 
ติ ดตาม การอบรมออนไลน
หลั กสู ตรเพศวิ ถี ศึ กษาของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดอยางตอเนื่อง 
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กระบวนการนิเทศมีความสําคัญตอการ
พัฒนาปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานและการจัดการเรียนรูเพศวิถี
ศึกษาในสถานศึกษา มุงใหครูมีความรู 
ค ว าม เ ข า ใ จ ในหลั ก สู ต ร แกนกล า ง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรสถานศึกษา 
การออกแบบการจัดการเรียนรู  และ
สามารถจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยนํากระบวนการนิเทศ 
PDCA หรือท่ีเรียกวา วงจรเดมิง (Deming Cycle) 
เพ่ือควบคุมคุณภาพการดําเนินงาน และ
การจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษา โดยใชเทคนิค 
Coaching & Mentoring) มาประยุกตใช
เพ่ือใหการนิเทศมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. การวางแผน (P-Plan)   
    1.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของบริบท
ของพ้ืนท่ีสภาพการจัดการเรียนรูของ
ครูผูสอน 
    1.2 ป ร ะ ชุ ม  ชี้ แ จ ง  ส ร า ง ค ว า ม
ตระหนัก ฯ 
    1.3 จัดทําคูมือแผนการนิเทศ 
     1.4 จัดทําแนวทางการจัดการเรียนรู
เพศวิถีศึกษา  

 ผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะการฟงและพูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
สําหรับผูใหญบนพ้ืนท่ีสูง ตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๔ ของโรงเรียนกลุมเปาหมาย 
ดังนี ้
 

จากการนิ เทศ ติ ดตามการ
ดําเนินงานโครงการสงเสริมและ
พัฒนาทักษะการฟ งและพูด
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับ
ผูใหญบนพ้ืนท่ีสูงตามพระราชดําริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ปงบประมาณ 
๒๕๖๔ ทําใหทราบปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ  ในการดําเนินงาน
โครงการมากมายตามบริบทของแต
ละพ้ืนท่ีและโรงเรียนกลุมเปาหมาย
เชน ลักษณะภูมิอากาศ วิถีชีวิต 
ภาษาท่ีใชในการสื่อสาร จํานวนครู 
นักเรียน และงบประมาณมีอยู
จํากัด ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําให
การดํ าเนิ นงานโครงการขาด
ประสิทธิภาพ และไมประสบ
ความสําเร็จเทาควร ดังจะเห็นจาก
เสียงสะทอนของครูผูรับผิดชอบ
โครงการโรงเรียนกลุมเปาหมาย 
ดังนี ้
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1.5 แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศการศึกษา 
2. การปฏิบัติตามแผน (D-Do)  
    2.1 จัดทําคู มือการนิ เทศและแนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพศวิถี
ศึกษา 
     2.2 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
นิเทศ  
     2.3 ประชุมบรรยาย PLC โดยใช                   
Google Meet 
    2.4 นิเทศออนไลน โดยใชGoogleForm, 
Line, Facebook  โดยใหคําชี้แนะ และ
ชวยเหลือ  
    2.5 เก็บรวบรวมขอมูล 
3. การตรวจสอบ/ประเมินผล  (C-Check) 
    3.1 วิเคราะหขอมูลและประเมินผลกา
นิเทศ    
3.2 และสรุปผลการนิเทศและขอคนพบ
4. การปรับปรุงแกไข (A-Act) 
    4.1 การเขียนรายงานผลการนิเทศ  
    4.2 การใหขอเสนอแนะ 
    4.3 การพัฒนา 

    ปญหาอุปสรรคท่ีพบใน
กระบวนการดําเนนิงาน 
1. ในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ทําใหกําดําเนินงานไมเปนไปตาม
กําหนดเนื่องจากผูใหญสวนมากจะ
ไมอยากพบเจอบุคคลภายใน
ครอบครัว 
2. ผูใหญหรือชาวบานชวงนี้เปน
หนาทํางานจะกลับมาเย็นมาก และ
เปนหนาฝนดวยทําใหนักเรียนท่ี
เปนผูชวยหลักขาดไปบาง 
3. ในการพบปะชาวบานตองไป
ตอนคํ่าๆ หลังจากท่ีหลับจากท่ี
ทํางาน บานก็หางการทําใหการไป
มาหาสูลําบากบวกกับชวงนี้ฝนตก 
4. ผูใหญกลุมเปาหมายจะไมอยาก
เปลี่ยนแปลงเพราะบอกวาอายุ
เยอะแลว มีความเกอเขิน และเคย
ชินกับการใชภาษาถ่ินจนชินและ
นักเรียนท่ีเปนผูชวยรองจะไมคอย
สะดวกลงพ้ืนท่ีเพราะฝนตกทุกวัน 
5. ผูใหญกลุมเปาหมาย ใชภาษา
ทองถ่ินในการสื่อสาร ไมคอยอยู
บาน และไมมีเวลาในการเรียนรู 
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     เพราะตองไปทํานา ทําสวน ทําไร 
รับจาง เพ่ือหาเลี้ยงครอบครัว
ตลอดป 
6. เนื่องจากชวงนี้เกิดปญหาโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กําลัง
ระบาดในจังหวัดเชียงใหม ทําให
ยากลําบากในการลงพ้ืนท่ีในการ
พบปะกับกลุมเปาหมาย 
7. นักเรียนจิตอาสาไม มีความ
ม่ันใจในการออกไปสอนผู ใหญ
กลุมเปาหมาย 
8.  ชาวบานขาดความม่ันใจในการ
ใชภาษาไทยในการสื่อสารเพราะคุน
ชินกับการใชภาษาถ่ินในการ
สื่อสาร 
9.  ครูและผูใหญกลุมเปาหมายมี
เวลาวางไมตรงกัน 
10.  ผูใหญกลุมเปาหมายมีความ
เขินอายไมกลาโตตอบกับผูสอน 
11.  เนื่องจากเปนฤดูท่ีชาวบาน
กําลังทําการเกษตรทําใหเวลาออก
พ้ืนท่ีไมคอยเจอชาวบาน อีกท้ัง 
ยังประกอบกับการเกิดโรคระบาด
ทางโรงเรียนและชุมชนมีขอตกลง
กันวาไมใหคณะครูเขามาในชุมชน 



๗๕ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

41 โครงการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะการฟงและพูด
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
สําหรับผูใหญบนพ้ืนท่ีสูง    
ตามพระราชดําริของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ปงบประมาณ 2564 
ศน.กฤชพล ธีระเขมรักษ 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
79,940 
เบิกจาย 

65,500 
คงเหลือ 

14,440 

     และนักเรียนเขามาทํากิจกรรมใน
โรงเรียนหากไม มีความจําเปน 
จนกวาสถานการณจะดีข้ึน จึงทํา
ใหไมมีโอกาสไดออกสํารวจพ้ืนท่ี
และพบกับนักเรียน  
12.  โรงเรียนเปนโรงเรียนท่ีต้ังอยู
ในเขตพ้ืนท่ีทุรกันดารการเดินทาง
คอนขางลําบาก ไมมีไฟฟาและไม
มีสัญญาณโทรศัพทมือถือ ทําให
ไมสามารถติดตอกับนักเรียนผูชวย
หรือทํากิจกรรมแบบออนไลนได 
13. เนื่องจากสถานการณโรค
ระบาดทําใหการลงพ้ืนทีมีอุปสรรค 
การแนะนํานักเรียนผูชวยทําใหไม
เต็มท่ีเทาท่ีควร 
ขอเสนอแนะ 
๑. โรงเรียนมีขอจํากัดหลายดาน
ซ่ึงสงผลทําใหการดําเนินงาน
โครงการไมประสบความสําเร็จ
เทาท่ีควร 
๒. ควรจะใหหนวยงานท่ีมีความ
พรอม ดานเวลา งบประมาณ สื่อ
อุปกรณ และบุคลากรเขามามีสวน
รวมในการดําเนินงาน  
 



๗๖ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

41 โครงการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะการฟงและพูด
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
สําหรับผูใหญบนพ้ืนท่ีสูง    
ตามพระราชดําริของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ปงบประมาณ 2564 
ศน.กฤชพล ธีระเขมรักษ 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
79,940 
เบิกจาย 

65,500 
คงเหลือ 

14,440 

     ๓. ในการลงพ้ืนท่ี ต องสร าง
ความสัมพันธกับผูใหญ ชุมชน 
และหนวยงานอ่ืน ๆ  ซ่ึงตองใชผูท่ี
มีความรู ความเขาใจและทักษะการ
ฟงและพูดภาษาไทยและภาษาถ่ิน 
4.  เพ่ิมงบประมาณในการดําเนินงาน 
งบประมาณไม เพียงพอในการ
ดําเนินงาน 
5.  ซ้ือวิทยุคนละเครื่องแจกผูใหญ
กลุมเปาหมายเพ่ือรับฟงขาวสาร
จากหนวยงานราชการ 
6.  มอบเกียรติบัตรแกครูและ
นักเรียนจิตอาสาท่ีเขารวมโครงการ 
7. ครูภาษาถ่ิน หรือเจาของภาษา
สามารถดําเนินกิจกรรมไดดี และ
ควรทําเปนทีมในการลงพ้ืนท่ี 
8 จัดทําสื่อ สองภาษา เพ่ือให
กลุมเปาหมาย ไดเปดฟงทางวิทยุ 
ในยามวาง เชน ธรรมะสองภาษา
นิทาน 2 ภาษา เปนตน 
9. จัดซ้ือวิทยุ ใหกับกลุมเปาหมาย
คนละเครื่องเพ่ือใหกลุมเปาหมาย   
มีโอกาสฟงภาษาไทยมาก ข้ึน 
 10. การจัดกิจกรรม ควรเพ่ิมเติม
ในรปูแบบอาชีพ 



๗๗ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

41 โครงการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะการฟงและพูด
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
สําหรับผูใหญบนพ้ืนท่ีสูง    
ตามพระราชดําริของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ปงบประมาณ 2564 
ศน.กฤชพล ธีระเขมรักษ 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
79,940 
เบิกจาย 

65,500 
คงเหลือ 

14,440 

     11. ในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ทํ าให ไม สามารถลงพ้ืนท่ี ได
เนื่องจากกลุมเปาหมายไมอยากพบ
เจอบุคคลภายนอกและอยูในชวง
ฤดูทํานา ทําไรพากันไปอยูในสวน
ไมกลับบาน 
 แนวทางการพัฒนา 
      นํ าแนวปฏิ บั ติ ท่ี ดี  สื่ อ
นวัตกรรมชุดกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาทักษะการฟ งและพูด
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับผู
ผู ใหญมาปรับปรุงดานเนื้อหา 
รู ป ภ า พ ใ ห เ ห ม า ะ ส ม กั บ
กลุมเปาหมาย และลงพ้ืนท่ีนิเทศ
ติดตามการนําชุดกิจกรรมไป
ส ง เสริ มและพั ฒนาผู ใหญ
กลุมเปาหมายอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง 

42 พัฒนาระบบวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูเพ่ือการ
ยกระดับคุณภาพผูเรียน 
ศน.เตือนใจ  ณ รังษี 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
15,000 

 

๑. ประชุมคณะทํางานและวิทยากร 
๒. ดําเนินการประชุมเก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนและการจัดทํา
เอกสารหลักฐานการศึกษาโดยใชโปรแกรม 
SchoolMIS โดยรูปแบบออนไลน 

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบ
งานวิชาการและงานวัด ประเมินผลการศึกษา
ระดับสถานศึกษาทุกโรงในสังกัด จํานวน ๑๖๗  
คน มีความรู ความเขาใจเทคนิควิธีการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนและการจัดทําเอกสาร
หลักฐานการศึกษาโดยใชโปรแกรม SchoolMIS      

     ไมสามารถดําเนินการนเิทศ 
ติดตามตรวจสอบการดําเนนิงาน
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
แบบ On site ได เนื่องจาก สถานการณ 



๗๘ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

42 พัฒนาระบบวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูเพ่ือการ
ยกระดับคุณภาพผูเรียน 
ศน.เตือนใจ  ณ รังษี 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
15,000 

 

๓. จัดทําเอกสารแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
มอบแกโรงเรียนท่ีมีบุคลากรปฏิบัติงาน
ดานการวัดและประเมินผลไมถึง ๑  ป 
๔. นิเทศ กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงาน               
วัดและประเมินผลในชั้นเรียนและการ
จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาโดยใช
โปรแกรม SchoolMIS ของครูผูผานการ
อบรม 
๕. สรุปผลและรายงาน 

สามารถนําสูการปฏิบัติงานได 
๒. ครูและบุคลากรระดับสถานศึกษาท่ีปฏิบัติ
งานวัด ประเมินผลการศึกษาระดับสถานศึกษา
ทุกโรงในสังกัด มีความเขมแข็งในการปฏิบัติงาน
งานวัดและประเมินผลการเรียนรูและการจัดทํา
เอกสารหลักฐานการศึกษาโดยใชโปรแกรม 
SchoolMIS สามารถถายทอดแกเพ่ือนครูใน
โรงเรียนได 
๓. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 6 จํ านวน 100  
โรงเรียน สามารถดําเนินการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการศึกษาอยางเปนระบบ ถูกตองและ
สามารถรายงานผลไดทันตามกําหนดเวลา 

การแพรระบาดของเชื้อโคโรนา 19 
ทําใหการดําเนินการขาดความ
ตอเนื่อง และไดขอมูลเชิงประจักษ 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
๑. ควรมีการจัดสรรงบประมาณ
เก่ียวกับการพัฒนาครูวัดผลอยาง
ตอเนื่อง 
๒. ควรมีงบประมาณส งเสริม                 
การพั ฒนางานการวั ดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู แก ครู                 
เพ่ือพัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพ 
 

43 ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพผูเรียนปการศึกษา  
๒๕๖๓ 
ศน.เตือนใจ  ณ รังษี 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
58,200 

๑. ศูนยสอบนําเขาและตรวจสอบขอมูล
สถานศึกษาท่ีมีสิทธิ์สอบ RT และ NT                    
ผานระบบ NT Accessสถานศึกษานําเขาและ
ตรวจสอบขอมูลสถานศึกษาท่ีมีสิทธิ์สอบ    
ผานระบบ NT Access 
๒.  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินงานและ
คณะกรรมการสนามสอบ/ประชาสัมพันธ 
โครงการ ท้ัง RT และ NT 
๓.  ประชุม เตรียมความพรอม และวางแผน 
ดําเนินการประเมินความสามารถดานการอาน
ของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 
                    

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี 1 ในสังกัด
จํ า น ว น  1 , 705  คน  ไ ด รั บ ก า รป ร ะ เ มิ น
ความสามารถดานการอาน โดยมีผลการประเมิน
ในภาพรวมท้ังดานการอานออกเสียงและการอาน
รู เรื่อง ดังนี้  ระดับดีมาก จํานวน 533  คน                   
คิดเปนรอยละ 31.74  ระดับดี 612 คน               
คิดเปนรอยละ 36.45  ระดับพอใช  410 คน 
คิดเปน รอยละ 24.41 ระดับปรับปรุง 124 คน 
คิดเปน รอยละ 7.38  
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี 3 ในสังกัด
จํ า น ว น  1 , 678  คน  ไ ด รั บ ก า รป ร ะ เ มิ น
ความสามารถดานคณิตศาสตรและภาษาไทย  

      ไม สามารถดํ า เนิ นงาน                  
ในกิจกรรมประชุมปฏิบั ติการ
วางแผนนําผลการประเมินไปใชใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ยกยองเชิดชู เกียรติโรงเรียนท่ี
ประสบความสําเร็จ site ได 
เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อโคโรนา ๑๙ 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
       ควรมีการจัดสรรงบประมาณ
ใหสถานศึกษาเปนงบแลกเปาใน
การทําวิจัยการใชผลการประเมิน 



๗๙ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

43 ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพผูเรียนปการศึกษา  
๒๕๖๓ 
ศน.เตือนใจ  ณ รังษี 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
58,200 

๔.  ประชุม เตรียมความพรอม และวางแผน
ดําเนินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)            
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 
๕. ประเมินการอานออกเขียนได นักเรียน                 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑  
๖. ประเมิ นความสามารถด านภาษา 
ความสามารถดานคํานวณ  และความสามารถ
ดานเหตุผลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 
(สอบ  NT) 
๗.  ประชุมวิเคราะหสรุปผล  จัดทํารายงานผล
การดําเนินงาน ตามโครงการเปนรูปเลม และ
รายงานผูเก่ียวของ 
๘. ประชุมปฏิบั ติการวางแผนนําผลการ
ประเมินไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และยกยองเชิดชูเกียรติโรงเรียนท่ีประสบ
ความสําเร็จ 
 

โดยมีผลการประเมินในภาพรวมท้ัง 2 ดาน ดังนี้ 
ระดับดีมาก จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 11.48 
ระดับดี 333 คน คิดเปนรอยละ 22.11 ระดับพอใช  
660 คน คิดเปน  รอยละ 43.82  และระดับ
ปรับปรุง  340 คน คิดเปนรอยละ 22.57 
3 .  สถาน ศึกษา มี เครื่ อ ง มือ ท่ี มี คุณภาพได
มาตรฐานในการประเมินความสามารถดานการ
อานของผูเรียน ท้ังในเรื่องการอานออกเสียงและ
การอานรูเรื่อง และนําผลการประเมินการอาน
ออกเขียนได นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
(สอบ RT) รายบุคคลเพ่ือนําผลการประเมินเปน
ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับครูผูสอนและผูปกครองใน
การวางแผนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล
ใหเกิดการเรียนรูตามศักยภาพของตน ใหเปนคน
เกง คนดี มีคุณภาพ พรอมสําหรับการดํารงชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 ไดอยางมีความสุขและรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล  
4 .  สถาน ศึกษา มี เครื่ อ ง มือ ท่ี มี คุณภาพได
มาตรฐานในการประเมินความสามารถดาน
ภาษาไทยและคณิตศาสตรและนําผลการประเมิน
วัดความสามารถดานภาษาไทยและคณิตศาสตร 
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาป ท่ี  3 (สอบ NT) 
รายบุคคลเพ่ือนําผลการประเมินเปนขอมูล
พ้ืนฐานสําหรับครูผูสอนและผูปกครองในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคลใหเกิด 

จากแบบทดสอบมาตรฐาน
เ พ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถ
ดานวิชาการของผูเรียน 



๘๐ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

43 ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพผูเรียนปการศึกษา  
๒๕๖๓ 
ศน.เตือนใจ  ณ รังษี 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
58,200 

 การเรียนรูตามศักยภาพของตน ใหเปนคนเกง 
คนดี มีคุณภาพ พรอมสําหรับการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ไดอยางมีความสุขและรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล  
5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 มีระบบทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติท่ีมีมาตรฐาน สามารถประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือนําผลการประเมินไปใชประโยชน
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา มีแนวทางการ
คัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตออยางมีมาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา กอใหเกิด
ความเสมอภาคทางการจัดการศึกษา 

 

44 บานนักวิทยาศาสตรนอย 
ประเทศไทย                           
ระดับประถมศึกษา                     
ศน.เตือนใจ  ณ รังษี 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
39,960 
เบิกจาย 

31,000 
 

๑. วางแผนและจัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ
๒. ผูนําเครือขายทองถ่ิน (Local Network:LN) 
และวิทยากรเครือขายทองถ่ิน (Local  Trainer:LT) 
เขารับการอบรมจากโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยเชียงรายโดยระบบออนไลน 
๓. จัดอบรมขยายผลใหกับครูวิทยาศาสตร
โรงเรียนกลุมเปาหมาย โดยระบบออนไลน
๔. จัดสรรคาสื่อ อุปกรณในการจัดกิจกรรม
ใหกับโรงเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน ๖ โรงเรียน 
๕. นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูของครูผูสอนวิทยาศาสตรท่ีเขารวม
โครงการ 

1.  ผูนําเครือขายทองถ่ิน (Local Network:LN) 
แ ล ะ วิ ท ย า ก ร เ ค รื อ ข า ย ท อ ง ถ่ิ น  ( Local 
Trainer:LT) ไดรับการพัฒนาโดยการเขารับการ
อบรมจากโรง เรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย                 
โดยระบบออนไลน 
2.  ครู วิทยาศาสตรของโรงเรียน ท่ีเข าร วม
โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 
ระดับประถมศึกษา และครูวิทยาศาสตรโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดไดรับการอบรมการจัด
กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู  ต า ม โ ค ร ง ก า ร บ า น
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
จํานวน ๔๓ คน 

ไมสามารถดําเนินการกิจกรรม
นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมของ
โรงเรี ยนท่ี เข าร วมโครงการ                     
บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศ
ไทย ระดั บประถมศึ กษาได
เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อโคโรนา 19   
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
     ควรขยายโรงเรียนกลุมเปาหมาย
ของโครงการเ พ่ิ ม ข้ึ น เช น                    
ใหโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
เปนโรงเรียนกลุมเปาหมายโครงการ 

 



๘๑ 

 

(ตอ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กิจกรรมและการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 

44 บานนักวิทยาศาสตรนอย 
ประเทศไทย                           
ระดับประถมศึกษา                     
ศน.เตือนใจ  ณ รังษี 

งบประมาณ
จาก สพฐ. 
39,960 
เบิกจาย 

31,000 

๖ .  ประ เ มินผลการ ดํ า เนิ น งานตาม
โครงการ สรุปผลและรายงาน 

3 .  โ ร ง เ รี ย น ท่ี เ ข า ร ว ม โ ค ร ง ก า ร บ า น
นักวิทยาศาสตรน อย  ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา จํานวน ๖ โรงเรียน ไดแก โรงเรียน
ชุมชนบานพราวหนุม  โรงเรียนบานสบเต๊ียะ 
โรงเรียนบานหวยทราย  โรงเรียนบานทัพ  
โรงเรียนบานจันทร  และโรงเรียนนิยมไพร-              
ผาหมอนอินทนนท ไดรับการจัดสรรงบประมาณ                     
ในการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณเพ่ือการจัดกิจกรรม                
การเรียนรู จาํนวน ๔,๕๐๐  บาทตอโรง 
4. นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมของโรงเรียน              
ท่ีเขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 

บ านนั กวิ ทยาศาสตร น อย                   
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู เรียน                  
ใหมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ 
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คณะผูจัดทํา 
    

ท่ีปรึกษา 

           นายชัยนนท  นิลพัฒน  ผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต 6 

นายนพพร   เดชชิต  รองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต 6 

นายเอกนรินทร โงนมณ ี  รองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต 6 

นายวัลลภ  โตวรานนท  รองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต 6 

 

คณะผูจัดทําขอมูล 

น.ส.เกษแกว  ปวนแดง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

น.ส.ฐานิสสรณ  ศรีสิงหชัย  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 

นางสมพร  รุจิเลิศ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

นางทองสุข  ปยะวงษ  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

น.ส.เรณู  อุตรชัย  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 

นางณัฐพร  ดอกแกว  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
น.ส.ดากานดา  วงศพิพัฒนทวีป นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ   

 นายณัฏฐวัฒน                    วงศใยมูล                     นิติกรชํานาญการ 
นางเตือนใจ  ณ รังษ ี  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

นางพรรณี  กันใหม  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

น.ส.นันทยา  วงศชัย  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

นางสาวจิรัชญา  พัดศรีเรือง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

นางวัฒนา  ประทรวงศักด์ิ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

นางหน่ึงฤทัย  ชัยดารา  ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
น.ส.กัลยา  วงควรรณ  ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
นายกฤชพล  ธีระเขมรักษ  ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
น.ส.พิชญษินี  โฉมอัมฤทธ์ิ       นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

 

ผูรวบรวมและจัดทํารูปเลม 

น.ส.พิชญษินี  โฉมอัมฤทธ์ิ       นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

นางสมจิต  อินจันทร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
น.ส.สิริลักษณ  ศรีมณี  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
น.ส.กัญญพร  วณีสอน  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางธัญญา  โภชะนะ  ลูกจางช่ัวคราว 

นายกิตติวัฒน  ใจยา  ลูกจางช่ัวคราว 

 

ออกแบบภาพปก 

นายเกรียงไกร    ปุกไชยโย  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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