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ค ำน ำ 
       รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562     ฉบับนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดท าขึ้น      
เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   นโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562          
ในรอบปีที่ผ่านมา  และเพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ    
อีกท้ังน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในวางแผนพัฒนา ปรับปรุง การด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อไป 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการ ให้ข้อมูลและ
สนับสนุนในการจัดท าเอกสารฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานในสังกัด บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานอ่ืนๆ ในการน าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

                                                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

           ตุลาคม  2562 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐำน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ การก ากับดูแล
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ ตามความใน
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 37 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 
พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้  

มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา   ขั้นพ้ืนฐาน
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประสานและ
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐาน  การศึกษา 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ ในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่น และมีอ านาจหน้าที่ดังนี้  

(1) อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร การศึกษา ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  

(2) อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษา (3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา พ.ศ.
2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ  นโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น  

2. วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว   

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัด และ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง          

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่  
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
10.ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา  
11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครั ฐ เอกชน และองค์กรปกครอง        

ส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
12.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด โดยเฉพาะ 

หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย  
โดยให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้  

(1) กลุ่มอ านวยการ  
(2) กลุ่มนโยบายและแผน  
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล  
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน  
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี  

ให้ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
(1) กลุ่มอ านวยการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ  
(ค) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ  
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร  
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร  
(ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ  
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ  
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(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งาน
ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  

(ญ) ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  (ก)จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร

งบประมาณ  
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม

นโยบายและแผน  
(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย  
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด

การศึกษา  
(ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  
(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร  
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย  
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน  
(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี  
(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ  
(ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์  
(จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงาน

บริหารสินทรัพย์  
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย  
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(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
(ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
(ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก

จากราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน 

การ มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  
(ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  
(ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออก

บัตรประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ  
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดี

ของรัฐ  
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย  
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง  
(ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน  
(ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ

และ จรรยาบรรณ  
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ

ต่างประเทศ  
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย  
(7) กลุ่มนิเทศติดตามและประ เมินผลการจัดการศึกษามี อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อน ประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  

(ข) ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒน าหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียน รู้ของผู้เรียน  
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(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา  

(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน 
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา  
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ

เขตพ้ืนที่ การศึกษา  
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย  
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา  
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษา ตามอัธยาศัย  
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ

นโยบาย และ มาตรฐานการศึกษา  
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตร

นารี ผู้บ าเพ็ญ ประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และ
งานกิจการ นักเรียนอื่น  

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ

คุ้มครองความ ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
(ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์  
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม  
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน  
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(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบ
กับผลผลิต หรือเป้าหมายที่ก าหนด  

(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง  
(ง) ด าเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด  
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย  
(10) กลุ่มกฎหมายและคดีให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และมี

อ านาจ หน้าที่ดังต่อไปนี้  
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากรมีวินัยและรักษาวินัย  
(ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
(ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  
(ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ . 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  
(ฉ) ด าเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
(ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ  
(ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงาน

คดีของรัฐ  
ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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แผนผังพื้นท่ีบริกำร 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  อ าเภอสันก าแพง อ าเภอดอยสะเก็ด และอ าเภอแม่ออน 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 

 
ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 
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ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
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ส่วนที่ 2   
ผลกำรด ำเนินงำน 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  มีสถานศึกษาในสังกัดที่รับผิดชอบในพ้ืนที่  
4 อ าเภอ ได้แก่   อ าเภอเมืองเชียงใหม่ อ าเภอดอยสะเก็ด  อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอแม่ออน  ซึ่งมีปริมาณ
การศึกษา ดังนี ้

1. ปริมำณกำรศึกษำ 
ตารางที่ 1   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

           เชียงใหม่ เขต 1 ปีงบประมาณ 2562 
ที ่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน

(คน) 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
3 

ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
1.1 ผู้อ านวยการ 
1.2 รองผู้อ านวยการ 
1.3 กลุ่มอ านวยการ 
1.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.5 กลุ่มนโยบายและแผน 
1.6 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
1.7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
1.9 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
1.10 หน่วยตรวจสอบภายใน 
ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ 

 
1 
2 
8 
9 
6 
6 
5 

15 
3 
4 

12 
รวมทั้งสิ้น 72 

ตารางที่ 2     จ านวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และห้องเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                            ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

สถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน(คน) จ านวนครู(คน) 

จ านวนห้องเรียน
(ห้อง) 

1 เมืองเชียงใหม่ 31 10,804 537 407 
2 ดอยสะเก็ด 25 4,244 267 253 
3 สันก าแพง 22 4,675 237 219 
4 แม่ออน 9 1,313 83 75 

รวมทั้งสิ้น 87 21,036 1,124 954 
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 จากตาราง พบว่า สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปี
การศึกษา 2562 มีสถานศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 87 แห่ง นักเรียน 20,684 คน ครู 1,128 คน และห้องเรียน  
960 ห้อง อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 1 : 18 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 21 : 1 

2 คุณภำพกำรศึกษำ 
          ตารางที่ 3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบ
ระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
 

ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

(O-NET)   
 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ ระดับสังกัด 
 

ระดับเขตพ้ืนที่ 
 

ภาษาไทย 55.90 54.61 59.64 
คณิตศาสตร์ 37.50 35.65 42.67 
วิทยาศาสตร์ 39.93 38.83 42.02 
ภาษาอังกฤษ 39.24 35.47 42.89 
เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 42.97 41.14 46.81 

 จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(O-Net) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ทุกกลุ่มสาระปีการศึกษา 2561 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และระดับสังกัด  

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561 

เปรียบเทียบกับระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ เฉลี่ยรวม 4 สาระ 

ระดบัประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24 42.97

ระดบัสงักดั 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14

ระดบัเขตพืน้ท่ี 59.64 42.67 42.02 42.89 46.81
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           ตารางที่ 4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบ
ระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    

รายการผลการประเมิน 
จ าแนกตามกลุ่มสาระ 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. 
ระดับสพป. 

ชม.1 
ภาษาไทย 54.42 55.04 55.38 
คณิตศาสตร์ 30.04 30.28 27.31 
วิทยาศาสตร์ 36.10 36.43 35.94 
ภาษาอังกฤษ 29.45 29.10 27.29 
เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 37.50 37.71 36.48 

 จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(O-Net) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 สาระหลักปีการศึกษา 2561 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ และระดับสังกัด  

ผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2561 

 

   จากสภาพการด าเนินงานด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (คะแนน O - NET)   พบว่า ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนน O - NET)  สูงกว่าระดับประเทศ และระดับสังกัด แต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3    จะต้องได้รับการพัฒนาทุกกลุ่มสาระ และเป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องจัดท าแผนพัฒนาเฉพาะ
ด้านให้เกิดการท างานในเชิงลึกต่อไป 
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3.การจัดการงบประมาณ 

            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการ
บริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  โดยก าหนดเปูาหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96  และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87     

ซ่ึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังต่อไป 
 

 
ตารางที่ 5  การเบิกจ่ายงบประมาณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปีงบประมาณ  2562 
 

 
 
 
 

 วิธีการด าเนินงาน  ส่วนราชการได้รับอนุมัติเงินงวด  แจ้งให้ผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องและด าเนินการในระบบ GFMIS  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานด าเนินการตามระเบียบของทางราชการ
ดังนี้ จัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์  เบิก-จ่ายเงินในระบบ GFMIS  จ่ายเงิน/แจ้งเจ้าหนี้กรณีเงินโอนเข้า
บัญชีธนาคาร แล้วเรียกใบเสร็จรับเงิน   ผลการด าเนินงานท าให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เร่งรัดการ
เบิก-จ่ายให้ได้ตามเปูาหมาย      

 
 
 
 

บคุลากร ด าเนินงาน อดุหนนุ งบลงทนุ 

งบได้รับจดัสรร 5,525,837.00 67,098,580.00 92,086,261.00 66,443,500.00

เบิกจ่าย 5,422,711.00 64,713,592.54 91,969,690.00 66,350,460.67

ร้อยละ 98.13 96.45 99.87 99.86
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ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนนโยบำย 
นโยบำยที่ 1  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 
โครงกำรน้อมน ำพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  

กิจกรรมหลัก 
      -กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การน้อมน าพระราโชบายสู่การปฏิบัติ โครงการร่วมระหว่าง สพป.
เชียงใหม่ เขต 1 และ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง)  
      -กิจกรรมการนิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ 
      -การคัดเลือกกิจกรรมเด่นเพ่ือบันทึกถ่ายวีดีทัศน์ส าหรับการเผยแพร่และสร้างโรงเรียนแกนน า 

ผลกำรด ำเนินงำน  
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

        การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1  
เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา  แก่  ผู้บริหาร, ครู และ
บุคลากร ในสถานศึกษาในสังกัด 87 โรงเรียน จ านวน 120 คน        
          ไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   
           ผลการนิเทศและการสังเคราะห์  ได้คัดเลือก 4 กิจกรรมส าหรับการถ่ายท าคลิปวีดีทัศน์เพ่ือการเผยแพร่ 
ได้แก่  โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ โรงเรียนวัดสวนดอก  โรงเรียนชลประทานผาแตก  โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 

ปัญหำอุปสรรค    -ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรมีการส่งเสริมการนิเทศที่ใช้สื่อ ICT เป็นเครื่องมือมากขึ้น  
-ควรส่งเสริมการบูรณาการมากยิ่งข้ึน ทั้งการท างานร่วมกันระหว่างองค์กร หน่วยงาน หรือโครงการ

ต่างๆ  ที่ลงสู่โรงเรียน 
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โครงกำรจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์“รวมพลังจิตอำสำพัฒนำค่ำยลูกเสือสุเทพ”  
เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ ประจ ำปี 2562 

กิจกรรมหลัก 
-กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ “รวมพลังจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือสุเทพ” 
ผลกำรด ำเนินงำน   
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ “รวมพลังจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือสุเทพ” ในวันที่ 27 

มิถุนายน 256 ณ ค่ายลูกเสือสุเทพจังหวัดเชียงใหม่  มีมีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ จากสถานศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัดในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และ
ใกล้เคียง จ านวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม  
     จากการจัดกิจกรรมสามารถ   กระตุ้มจิตส านึกในการท าความดีเพ่ือสังคม ให้เกิดแก่ลูกเสือ เนตรนารี        
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  และส่งเสริมให้แสดงออกถึงความมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกคล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย และถวายความ
จงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 ปัญหำและอุปสรรค 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วน ไม่ได้แจ้งตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมท าให้การเตรียมการเรื่องอาหารและ   
อาหางว่างไม่เพียงพอ และวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาฯ ไม่เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกกลุ่ม/หน่วย ในส านักงาน จัดกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง และมีการ

ขยายผลสู่ในระดับสถานศึกษา เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดีให้เกิดกับครู นักเรียน และบุคลากรใน
หน่วยงาน จนเป็นพฤติกรรมนิสัยที่ดีอย่างยั่งยืน 
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โครงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 
กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา(ภายใต้การสนับสนุนของ 

กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง) จ านวน 276 คน 
          กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบสู่การประเมินระดับภาคและประเทศเพ่ือรองรับ
การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ปี 2561 และ 2562 จ านวน 9 โรง 
          กิจกรรม  3 สร้างเครือข่ายการพัฒนาโรงเรียนขับเคลื่อนศาสตร์พระราชสู่การปฏิบัติในโรงเรียนเพ่ือ
พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 12 โรง 
          กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาบุคลากร หลักสูตร    “การจัดการศึกษาเพ่ือบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียง” (การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) จ านวน 220 คน 
          ผลกำรด ำเนนิงำน   

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
          สถานศึกษาพอเพียงทั้งหมด 87 โรง มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการการจัด
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับจากสถานศึกษาพอเพียงเป็นสถานศึกษาต้นแบบ
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็น
สถานศึกษาท่ีมีผลการปฎิบัติงานที่เป็นเลิศ 
          1.  ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาท้ังระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและครูวิชาการของโรงเรียนใน
สังกัดจ านวน 120 คน ได้รับความรู้และน าสู่การปฏิบัติจัดท าแผนการการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
         2.  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยกลุ่มและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 จ านวน 120 คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงาน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 การสร้างจิต
อาสาและประวัติศาสตร์ชาติไทย 
          3. การพัฒนาหลักสูตร  “การจัดการศึกษาเพ่ือบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง” (การจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  จ านวน 220 คน ซึ่งแต่ละโรงเรียนประกอบด้วยครู ผู้สอน 2 คน 
นักเรียนแกนน า 4 คน   
          4. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียน
การสอนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   พอเพียงสู่สถานศึกษาปรากฏผลการด าเนินงานชัดเจน ให้จัดส่ง
ข้อมูลประกอบการคัดกรองเพ่ือรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาจ านวน 5 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ โรงเรียน ทาเหนือวิทยา 
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2  และ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ ทั้งนี้ในปี 2561 โรงเรียนผ่านการคัดกรองและ
รองรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้จ านวน 1 โรง คือ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ และในปี 2562  จ านวน 4 
โรง โรงเรียนบ้านร้องข้ีเหล็ก โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ โรงเรียนทาเหนือวิทยา และโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 
 ปัญหำและอุปสรรค 
          ขาดงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ดังนั้นควรจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานให้กับโรงเรียนที่ต้องการพัฒนาเป็นต้นแบบและเป็นศูนย์การเรียนรู้เพ่ือ
รองรับการศึกษาดูงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรม

การบูรณาการเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติจริงให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงและสามารถด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยืน 
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โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โรงเรียนสุจริต) 
กิจกรรมหลัก 
-กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตสู่สถานศึกษา 
-กิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง Project Citizen  
-นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตสู่สถานศึกษา 
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีระดับภาคเหนือ 
ผลกำรด ำเนินงำน   
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนในสังกัด 87 แห่ง ใช้หลักสูตรต้านทุจริต 
2.มีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบกิจกรรม 

     กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง Project Citizen  ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 
     กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ได้แก่โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 
     กิจกรรมการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 
       ซึ่งเข้าร่วมการน าเสนอและประกวดกิจกรรมฯ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ   
ธรรมาภิบาล (โรงเรียนสุจริต) ในเวทีภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรง เชียงใหม่ภูค า 
 ปัญหำและอุปสรรค 

ผู้บริหารสถานศึกษาบางโรงให้ความส าคัญกับกิจกรรมที่เน้นวิชาการ แต่ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อน
โรงเรียนสุจริตหรือการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาค่อนข้างน้อย เพราะคิดว่าเป็นกระแส 
และไม่ตอบโจทย์ของชุมชน 
 ข้อเสนอแนะ 

การขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต ต้องใช้ระยะเวลาและความต่อเนื่อง  อีกท้ังโรงเรียนมีภารงานมาก ต้องมี
การบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือไม่ให้เป็นการเพ่ิมภาระให้กับโรงเรียน โดยเฉพาะปีงบประมาณ 2563 ทุก
โรงเรียนต้องผ่านการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ ผู้บริหารการศึกษา
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการต้องให้ความสนใจ คอยตระตุ้นและประชุมฯ เพื่อสร้างความ
ตระหนัก ให้ความรู้ และวิธีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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โครงกำรกำรด ำเนนิงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ  
กิจกรรมหลัก 
ค่ำยทักษะชีวิตพิชิตปัญหำ ต้ำนภัยยำเสพติดของเยำวชน ในสังกัด 
ผลกำรด ำเนินงำน   
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนแกนน าเฝ้าระวัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 จ านวน 27 โรง ๆ ละ 4 คน จ านวน  

 108 คน   จัดค่ายขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 ส.ค. 62  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัด(ค่ายสุเทพ) 
     2.นักเรียนที่เข้าค่ายทักษะชีวิต  มีการพัฒนาด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อม
ที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคม และกล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง  โดยผ่านกิจกรรมตาม
กระบวนการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่จัดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ท าให้นักรเยนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง  การเป็นคนดีเห็นคุณค่าของตนเองและส่วนรวม อันจะน ามาซึ่งสติปัญญาที่ดีมีความคิด
สร้างสรรค์ท าให้ได้รู้บทบาทและหน้าที่ของตนเองในอนาคต  

ปัญหำและอุปสรรค 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ไม่เพียงพอ กับเป้าหมายที่ สพฐ. ก าหนด ได้บูรณาการเงินงบประมาณจาก

แผนงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ิมเติมอีก 17,900 บาท 

ข้อเสนอแนะ 

  1.งบประมาณที่จัดสรรให้ด าเนินการ มีไม่เพียงพอ เนื่องจาก สพฐ.ก าหนดเป้าหมายให้จัดอบรมฯ ตาม
หลักสูตร 3 วัน 2 คน จ านวน 100 คน โดยไม่ได้ค านึงถึงข้อเท็จจริงในการบริหารจัดการของหน่วยปฏิบัติ  
           2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  ไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้ระดับปฏิบัติ เนื่องจากงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ของหน่วยงาน มีจ านวนจ ากัด  

   

                     
 
 



27 
 

กำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ  
กิจกรรมหลัก 

-ฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 1.ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ สพป.ชม. 1  จ านวน 28 
โรงเรียน ๆ  10 คน รวมทั้งสิ้น ๒๘๐ คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายเหนือเกล้า 
อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 
  2.ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายในการเร่งรัดการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการบูรณาการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมทุกมิติ
อย่างเข้มงวด อาทิ การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ลดลง การ
ปราบปรามผู้กระท าผิดโดยบังคับกฎหมายอย่างจริงจัง และการฟ้ืนฟูและบ าบัดรักษาผู้ป่วยให้กลับคืนสู่สังคมได้
อย่างปกติ และเปิดพ้ืนที่ให้นักเรียน มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างทักษะชีวิต จิตอาสา ดนตรี กีฬา เพ่ือไม่ให้เข้า
ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด ยาเสพติด อย่างทั่วถึงและใกล้ชิด 

ปัญหำและอุปสรรค  -ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 

  1.งบประมาณที่จัดสรรให้ด าเนินการ มีไม่เพียงพอ เนื่องจาก สพฐ.ก าหนดเป้าหมายให้จัดอบรมฯ ตาม
หลักสูตร 3 วัน 2 คน จ านวน 100 คน โดยไม่ได้ค านึงถึงข้อเท็จจริงในการบริหารจัดการของหน่วยปฏิบัติ  
           2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  ไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้ระดับปฏิบัติ เนื่องจากงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ของหน่วยงาน มีจ านวนจ ากัด  
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นโยบำยที่ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
โครงกำรกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะ
นักเรียนเป็นรำยบุคคล และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและพื้นที่ 

กิจกรรมหลัก 
          -จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในทีมงานได้แก่ กลุ่มงานศึกษานิเทศก์ คณะทีมงานบริหารระดับเขต
พ้ืนที่ 
          -ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับประกาศของ สพป.เชียงใหม่เขต 1 เรื่อง  การใช้กรอบสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น 
ของการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 
          -นิเทศ ติดตามผลการด าเนินการตามโครงการนิเทศ 100 % 

ผลกำรด ำเนินงำน  
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

          เชิงปริมาณ 
          1. สถานศึกษาในสังกัดสพป.เชียงใหม่เขต 1 จ านวน 87 แห่ง ได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล และน าไปจัดการ
เรียนการสอน 
          2.นักเรียน 21,036 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ 3Rs8C 
          เชิงคุณภาพ 
          1.ด้านสถานศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่เขต 1 มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น มีข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียนมาใช้ในการบริหารจัดการ 
          2.ด้านผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อสถาบันหลักแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม  
         3.ด้านผู้สอน สามารถจัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
          4.ด้านเครือข่าย สถานศึกษามีเครือข่ายในการบริหารจัดการได้แก่ กลุ่มสถานประกอบการ องค์กรของ
รัฐและเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
         ปัญหำและอุปสรรค 
         1.ครูส่วนหนึ่งยังขาดองค์ความรู้ด้านการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
         2.สถานศึกษาส่วนใหญ่มุ่งเน้นเปิดรายวิชาเพ่ิมเติมที่เน้นส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการหรือรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพมากกว่าที่จะเปิดรายวิชาที่เน้นทักษะชีวิต 
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          ข้อเสนอแนะ 
          1. เร่งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้STEM ศึกษา 
          2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการภายในสาระ ข้ามกลุ่มสาระ การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ 
          3. ส่งเสริมการฝึกทักษะด้านอาชีพทั้งนี้ควรให้ความสนใจและมุ่งเน้นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นหลัก 
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โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
กิจกรรมหลัก  

     -กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ/บทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Kahoot 
     -นิเทศ ก ากับและติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือการสื่อสารและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษของแต่ละเครือข่ายวิชาการ 

ผลกำรด ำเนินงำน   
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

   1.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ/บทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Kahoot  ในวันที่16-17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น 
จังหวัดเชียงใหม่     มีครูเข้าร่วมกิจกรรม 103 คน   
      ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างสื่อและบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Kahoot  สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะภาษา
เพ่ือการสื่อสารได้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 

2. มีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษ ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับ ป.6 และ ม.3  จ านวน 14 โรงเรียน  ในระหว่างวันที่ 15 -
31 มกราคม 2562   
        จากการนิเทศพบว่า ครูมีการใช้โปรแกรม Kahoot เป็นเครื่องมือช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบ 
O-Net    นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจ ชอบ และจดจ าได้ไว   ครูสามารถตรวจสอบความเข้าใจนักเรียนได้ 
สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้   
 ปัญหำและอุปสรรค  -ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ 

ครูผู้สอนต้องมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมทุกด้าน เช่นการจัดการเรียนรู้  สื่ออุปกรณ์ 
แบบทดสอบ ห้องเรียนที่เหมาะสม 
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โครงกำรอบรมขยำยผลกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษ (Boot Camp)  และกำรนิเทศ ติดตำมเพื่อกำร 
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษท้ังระบบ  ประจ ำปี 2562 

กิจกรรมหลัก 
      -การอบรมขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ประจ าปี 2562 

ผลกำรด ำเนินงำน   
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

          ด าเนินการจัดอบรมขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ประจ าปี 2562  ให้กับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรม Boot Camp  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จบเอกหรือไม่จบเอก
วิชาภาษาอังกฤษ   ขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น เชียงใหม่   
       ครูที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการ  จัดการเรียนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากการขยายผล
โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Communicative 
Approach และ Active Learning ได ้
          ครูที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากการขยายผล
โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 ปัญหำและอุปสรรค 

การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ และมาไม่ตรงกับแผนที่
ก าหนดไว้ 
 ข้อเสนอแนะ  -ไม่มี 
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โครงกำรกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
กิจกรรมหลัก 
1.โครงการการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปี

การศึกษา 2561 
-ครูปฐมวัยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  1 น าผล  การอบรมขยายผล 

วางแผนร่วมกันในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยครั้งต่อไป 
-ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบน าผลการอบรมวางแผนการนิเทศติดตามการประเมินพัฒนาการนักเรียนตาม

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2561 สู่การเขียนแผนจัดประสบการณ์น าไปปฏิบัติจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรม 6 หลักตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของครูปฐมวัย
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  1 ให้มีประสิทธิภาพ 

-การนิเทศ ติดตามสถานศึกษาได้รับการช่วยเหลือทางวิชาการด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยและการประเมินพัฒนาการนักเรียนเพ่ิมขึ้น 

-การนิเทศ ติดตามสถานศึกษาได้รับความรู้ในการจัดท าแผนจัดประสบการณ์เพ่ิมข้ึนอย่างทั่วถึง 
  -การนิเทศ ติดตามสถานศึกษาได้รับความรู้การประเมินพัฒนาการนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560  

-การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ให้ สะอาด สะดวก ปลอดภัย อย่างสม่ าเสมอ 

ผลกำรด ำเนินงำน   
-ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัด

การศึกษา 
 เชิงปริมำณ 
1.นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด จ านวน 1 โรงเรียน ๆ ละ 2 ห้อง ๆละ 

6 คน ได้แก ่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืน จ านวน 1 โรงเรียน ๆละ 1 ห้องๆละ 6 
คน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง จ านวนทั้งสิ้น 18 คน 

2.นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ จ านวน 3 โรงเรียนๆละ 1ห้องๆละ 
6 คนได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านน้อย โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) โรงเรียนชุมชนบ้านสหกรณ์ 2  รวม
ทั้งสิ้น จ านวน 18 คน 

3.นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทั่วไปที่เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย จ านวน 6 โรงเรียนๆละ 6 
คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันก าแพง  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้   โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  โรงเรียนวัดสันป่าค่า   โรงเรียน
วัดหนองป่าครั่ง  โรงเรียนบ้านร้องข้ีเหล็ก  รวมทั้งสิ้น จ านวน 36 คน 

เชิงคุณภำพ  
1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ( EQ : Emotion Quotient) 
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2. สพป.เชียงใหม่เขต 1 ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 
3  ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

3.จัดประเมินพัฒนาการนักเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 น าไปปฏิบัติในชั้น
เรียน จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย2561 ประกอบการจัดประสบการณ์ตาม
แผนจัดประสบการณ์ในกิจกรรม 6 หลักได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ กิจกรรมเสรี(เล่นตามมุม) กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา และการประเมินพัฒนาการ
เด็ก ให้เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพคิดร้อยละ 100 

-โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1  ได้รับการประเมินพัฒนาการนักเรียนปีการศึกษา 2561 ตาม
คู่มือการประเมินพัฒนาการของหน่วยงานต้นสังกัด สพฐ.(สวก.) ให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย 
อารมณ์ –จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา เพ่ือให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนรู้สู่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

ผลการด าเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ด้านร่างกาย ร้อยละ 98.35 
ด้านอารมณ์ จิตใจร้อยละ 99.21  ด้านสังคมร้อยละ 99.49 และด้านสติปัญญา ร้อยละ 96.21 

ปัญหำและอุปสรรค 
กิจกรรมของโครงการบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้  เนื่องจากกิจกรรมมีมากกว่าจ านวนเวลาที่

ก าหนด และบางกิจกรรมต้องใช้เวลามากในการด าเนินการของผู้เข้าอบรม บางกิจกรรมจึงไม่ได้ปฏิบัติอย่างเชิง
ลึกในหลักวิชาการ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยส าหรับครูผู้สอนอย่าง

ต่อเนื่องและ ส าหรับผู้เกี่ยวข้อง 
  2. ขอให้มีงบประมาณในการการด าเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อๆไป 
  3. ของบประมาณเพ่ิมเติมในการจัดอบรมและการนิเทศ ติดตามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

4. ควรส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยเพิ่มข้ึน  
5. ควรส่งเสริมให้มีครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย เพ่ือช่วยเหลือดูแลเด็กปฐมวัยจากครูผู้สอนในระดับปฐมวัยให้

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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โครงกำรค่ำยเยำวชนรักษ์พงไพร 

 กิจกรรมหลัก 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยากรรักษ์.. รักษ์พงไพรปี 2562 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จ   
พระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่ายเชิงพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ)   
ระหว่างวันที่ 24  เมษายน  -    12 พฤษภาคม2562 

2.ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ๒ ศูนย์ๆ ละ 4 รุ่น รวม ๘ รุ่นๆ ละ ๓ วัน พฤษภาคม-มิถุนายน 2562 

ณ ศรร.เชียงใหม่ 4 รุ่น และ ศธส.เชิงดอย 4 รุ่น 

 ผลกำรด ำเนินงำน 

เชิงปริมำณ  
       ๑. ครูผู้สอน ๑๔๐ คน  
       ๒ นักเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จ านวน 480 คน  
       ๓. องค์กรภาคเครือข่าย ๑๓ หน่วยงาน  
       ๔ .โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ๒๔ โรงเรียน 

  เชิงคุณภำพ  
       ๑. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ ๖๐
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี และสามารถเป็นวิทยากรได้  
       ๒. นักเรียนเห็นความส าคัญและสามารถปฏิบัติในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       ๓. องค์กรภาคีเครือข่ายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ  
 ปัญหำและอุปสรรค 

ด้วยเวลาที่จ ากัดท าให้การนิเทศติดตามไม่ได้ทั่วถึง 
 ข้อเสนอแนะ 

สร้างทีมงานร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมออกนิเทศโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
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โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนวิทยำกำรค ำนวณส ำหรับโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 กิจกรรมหลัก 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
จัดการอบรมในระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 101 คน มี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
 ปัญหำและอุปสรรค  -ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ  -ไม่มี 
 
 
 

 
 
 
                      

 
 
โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยครูผู้สอนภำษำอังกฤษโครงกำรMini English Program (MEP) เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
 กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายครูผู้สอนภาษาอังกฤษโครงการMini English Program(MEP)เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ระหว่าง วันที่17-18 สิงหาคม 2562   ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์    
เด้นเชียงใหม่ 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย 

2. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามเกณฑ์ท่ีเขต
พ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาก าหนด 
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  3. สถานศึกษาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษโครงการMini English 
Program (MEP)เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

 ปัญหำและอุปสรรค 
  ระยะเวลาที่จัดน้อยเกินไป  ขาดงบประมาณด าเนินการ  ขาดการนิเทศ ติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
 ข้อเสนอแนะ 
  จัดอบรมภาคเรียนละ 1 ครั้ง  จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการตามโครงการ  วางแผนนิเทศ 
ติดตามสม่ าเสมอ  

     
------------------------------------------------------- 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่องและ 

ใช้ภำษำไทยในกำรสื่อสำรได้ 
 กิจกรรมหลัก 

1. วิเคราะห์ข้อมูลผลการคัดกรองการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ในระดับ 
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรคน์วัตกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียนด้วยกระบวนการ 
Active Learning  
 ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ครูพัฒนาและสร้างสื่อ นวัตกรรมการอ่าน การเขียนและการสื่อสารชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
ที่เหมาะสมกบัผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านและเขียนค าที่ประสมด้วยแม่ ก กา สระ อา อี อู เอและแอ 
ได้เหมาะสมตามวัย 

3. สถานศึกษาใช้เทคนิคและวิธีการสอนผ่านกระบวนการ Active Learning ในกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 ปัญหำและอุปสรรค  -ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ 

สิ่งที่ท าให้ผลงานส าเร็จด้านการพัฒนาครูผู้สอนและระดับความพึงพอใจ คือความตั้งใจของครูที่ได้รับ
พัฒนาในสิ่งที่คาดหวังและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในชั้นเรียน ความเป็นกัลยาณมิตรและความสามารถ ความ
ศรัทธาของวิทยากรในการบรรยายที่สร้างผลงานเชิงประจักษ์เพ่ือสู่การจัดการเรียนการสอนได้จริง แนวนโยบาย 
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ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดกับผู้เรียนอย่างแท้จริงและที่ส าคัญที่สุด
คือการนิเทศ ติดตามท่ีเน้นความช่วยเหลือของศึกษานิเทศก์อย่างเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับครูผู้สอน 

                 
------------------------------------------------------ 

โครงกำรด ำเนนิกำรส่งเสริม สนับสนุน ในเรื่องกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน  
(กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)) 

กิจกรรมหลัก 
1)แนวทางหรือวิธีการในการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ด าเนินการท า

โครงการส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
2)การส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอนส่งเสริมเตรียมความพร้อมครูเป็น Facilitator 
3)การเตรียมความพร้อมผู้เรียนการติดตามการทดสอบ Pre –ONET 
ผลกำรด ำเนินงำน  
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริม มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น อยู่ในล าดับของเขตพ้ืนที่ๆสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด 
2.ผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2561 และปี
การศึกษา 2560 เพ่ิมข้ึนจ านวน....4...กลุ่มสาระการเรียนรู้    จากปีการศึกษา 2560 

3.ผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ระหว่างปีการการศึกษา 2561 และปี
การศึกษา 2560 เพ่ิมข้ึนจ านวน...4..กลุ่มสาระการเรียนรู้จากปีการศึกษา 2560 
 ปัญหำและอุปสรรค  -ไม่มี        ข้อเสนอแนะ -ไม่มี 
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นโยบำยที่ 3  พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำและพัฒนำองค์กรสู่ควำม 
เป็นเลิศ ประจ ำปี 2562 
 กิจกรรมหลัก 
     ด าเนินการจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่ ดังนี้  
    1.1  ผู้บริหารโรงเรียน                        จ านวน    88  คน 
     1.2  ผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 1                    จ านวน    11   คน 
     1.3  บุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 1                    จ านวน    70   คน  

         รวม        จ านวน  168  คน 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
     1. ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและบุคลากร สามารถด าเนินการ 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      2. ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและบุคลากร ได้แลกเปลี่ยนองค์ 
ความรู้ที่จะน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

    
 
โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 กิจกรรมหลัก 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 ตลอดปีงบประมาณ 2562  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,422  คน ได้เข้ารับการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  ดังนี้ 
 -ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการทดลองใช้แนวทางการวัดแววผู้มีความสามารถพิเศษระดับ
ประถมศึกษา โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และจัดท าเครื่องมือวัดแววผู้มีความสามารถพิเศษ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 -การพัฒนาบุคลากรมอนเทสซอริระดับการนิเทศ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ส าหรับผู้เรียน
หลักสูตรการพัฒนาช านาญการ วิทยากรมอนเทสซอริสากล   
 -ประชุมเชิงปฏิบัติการ ก าหนดแนวคิด จุดเน้น ค าอธิบายรายวิชา ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา การจัดการ
เรียนรู้สาระพุทธศาสนา ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน 
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 -การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากรพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 -เสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับโครงการเพชรในตม” ปี 2562 
 -การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 -วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovation for Sustainability 
Development) 
 -ฝึกอบรมวิชาชีพ “สาขาการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(แอร์) และการล้างแอร์” (รุ่นที่1) 
 -อบรมครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) ของ
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน(รอบที่2) 
 -อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดท าห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์มอบให้โรงเรียนเพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 
เมษายน 2558 
 -ฝึกอบรมโครงการจิตอาสา “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม ่
 -อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนน าครูระดับประถมศึกษา เพ่ือป้องกันนักสูบ นักดื่มหน้าใหม่ 
 -ฝึกอบรมหลักสูตร “ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์” ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัด
เชียงใหม่ 
 -อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจ าปี พ.ศ.2562 
 -ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง(sQip) 
 -อบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคคลเป็นวิทยากรต้นแบบ (การอบรมวิทยากรชุดขุนด่านปรองดองสมานฉันท์
เพ่ือการปฏิรูปภาค 3) “โครงการสร้างเสริมกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง” 
 -การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ ในกลุ่มโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์       
 ฯลฯ   
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นโยบำยที่ 4  สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มคีุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม 
                 เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1-4,7,9  ปีกำรศึกษำ  2562 
 กิจกรรมหลัก 

1.พัฒนาโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1-4,7,9 ปีการศึกษา 2562  
จ านวน 59 โรงเรียน 

2.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม 20 กิจกรรมตามใบกิจกรรมและ โครงงานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ตามรูปแบบวัฏจักรแบบสืบเสาะ จ านวน 2  รอบ ของโรงเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 3,9 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 28 โรงเรียน  
 ผลกำรด ำเนินงำน 

1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินคงสภาพ
ความเป็นบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยเฉพาะโครงงานแต่ละโครงงานจัดกิจกรรมในรูปแบบการ
ส ารวจ และการสืบเสาะตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
รุ่นที่ 3,9  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 28 โรงเรียน 

2.โรงเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 2,7  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 13 โรงเรียนผ่านการประเมินจ านวน 
13โรงเรียนและไปรับตราพระราชทานบ้านวิทย์ ที่กทม. 

 
------------------------------------------------------------------- 

 
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 

กิจกรรมหลัก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 ได้ด าเนินการจัดการศึกษาให้กับประชากรวัย

เรียนทุกคนทั้งในเขตบริการและนอกเขตบริการ โดยถือเป็นนโยบายส าคัญและให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้
มีส่วนร่วมด าเนินการในการจัดการศึกษาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ โดยวางระบบและมีมาตรการการรับนักเรียน 
เพ่ือให้การรับนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้                                                                           
     1. จัดเก็บข้อมูลจ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในปีการศึกษาปัจจุบัน 
และปีการศึกษาต่อไปเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการรับนักเรียน                              
     2. ส ารวจรายชื่อประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขตบริการของพ้ืนที่
การศึกษา เป็นรายต าบลและรายโรงเรียน ก่อนปีการศึกษาที่จะเข้าเรียน 1 ปีโดยประสานขอข้อมูลจากส านัก
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ทะเบียนอ าเภอและส านักทะเบียนท้องถิ่น              
    3. ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาภาคบังคับก่อนปีการศึกษาที่จะเข้าเรียน  1 ปี     
     4. จัดส่งรายชื่อประชากรวัยเรียนซึ่งมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในปีการศึกษา 2562 จ าแนก
ตามเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน ให้แต่ละโรงเรียนเพื่อท าหนังสือแจ้งผู้ปกครองให้ทราบก่อนล่วงหน้า 1 ปี และ
เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กดังกล่าว                                   
        5. จัดส่งคู่มือแนวทางการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 คู่มือและแนวปฏิบัติ
ส าหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย ให้แก่โรงเรียนในสังกัด 
เพ่ือให้โรงเรียนถือปฏิบัติได้ถูกต้อง                                                         
        6. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน และแจ้งสถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติ                                                                                                                              
        7. ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น เอกสาร  ป้ายประชาสัมพันธ์  รวมทั้ง
มอบหมายให้รองผู้อ านวยการที่รับผิดชอบพื้นที่แต่ละอ าเภอร่วมประชุมประจ าเดือนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอ
ความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์การส่งเด็กเข้าเรียนทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน เพ่ือให้ผู้ปกครอง นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน                                                                         
        8. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ เพื่อประสานงานการรับนักเรียน ให้บริการกับ
นักเรียนและผู้ปกครองตลอดช่วงเวลาของการรับนักเรียนเพ่ือให้เด็กได้เข้าเรียนครบทุกคน                                                                                                                            
        9. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน และแต่งตั้งคณะท างานประจ าศูนย์ประสานงาน เพ่ือ
ด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร อ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและ ผู้ปกครอง
กรณีไม่มีท่ีเรียน                                                                        
        10. ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และรายงานผลการเกณฑ์เด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับของโรงเรียน ทั้งนักเรียนที่มีชื่อในเขตบริการของโรงเรียนและนอกเขตบริการของโรงเรียน หลังจากสิ้นสุด
การรับนักเรียน และรายงานผลการตรวจสอบให้ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ทราบ   
        11. ประสานโรงเรียนเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการรับเด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสม                                                                                                                                      
        12. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทางเลือก และการศึกษาตามอัธยาศัย                                                  
       13. ประสานศูนย์การศึกษานอกระบบฯจังหวัด/อ าเภอ ให้จัดการศึกษาส าหรับเด็ก    ที่ไม่สามารถเข้า
เรียนโรงเรียนในระบบได้                                                                                           
       14. ให้โรงเรียนมีบทบาท หน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทั้งเด็กปกติ 
เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง                                                                                                        
       15. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รวบรวมผลการเกณฑ์เด็กจากสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อ
ตรวจสอบกับรายชื่อประชากรวัยเรียนในพื้นท่ีที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ค้นหาเด็กตกหล่นที่ยังไม่ได้
เขา้เรียนกับข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน                                        
      16. ขอความร่วมมือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูลเด็กในเขตพ้ืนที่
บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ที่ไปเข้าเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน 
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ผลกำรด ำเนินงำน   
เชิงปริมำณ 

      1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือ
การวางแผนการรับนักเรียน 
       2. ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ในเขตพ้ืนที่บริการ เข้ารับการศึกษาภาค
บังคับ ร้อยละ 100       
          เชิงคุณภำพ 
       ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย และเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท   

ปัญหำและอุปสรรค 
1. การประสานงานข้อมูลจากส านักทะเบียนราษฎร์ มีความยุ่งยาก เนื่องจาก   ศูนย์ข้อมูลไม่สามารถให้

ข้อมูลประชากรวัยเรียนได้ เพราะข้อมูลดังกล่าวเป็นเอกสารชั้นความลับของหน่วยงาน ต้องประสานงานโดยตรง
กับส านักทะเบียนราษฎรท้องถิ่นและอ าเภอทุกแห่งที่อยู่ในพ้ืนที่ จ านวน 14 แห่ง 

2. ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนของโรงเรียนเปลี่ยนแปลงบ่อย และมีภารกิจด้านการจัดการเรียนการ
สอนมาก ส่งผลให้การติดตามการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่รับผิดชอบ เกิดความล่าช้า 

3. การประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ การรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ล่าช้า 
เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาการศึกษาจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอีกครั้ง หลังจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

4. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ไปแจ้งการเข้าเรียน  กับสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบในเขตพ้ืนที่บริการของ
โรงเรียน     

5. ค่านิยมของผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกเรียน  ในโรงเรียนยอดนิยม   
6. การคมนาคมที่สะดวก ท าให้นักเรียนมุ่งมาเรียนในเมือง หรือโรงเรียนยอดนิยม จนเกินจ านวนที่

โรงเรียนจะสามารถรับได้                                                                                                                  
ข้อเสนอแนะ 
1. หน่วยงานส่วนกลาง ควรประสานงานกรมการปกครอกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับข้อมูลประชากรวัย

เรียนที่จะเข้าเรียน เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูลให้แก่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในการติดตามการเข้าเรียน 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรเน้นย้ านโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม 

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
3. การก าหนดบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ

นักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรเป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการรับ  นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนามตามล าดับ เพ่ือความรวดเร็วในการ
ขับเคลื่อนตามนโยบายในการรับนักเรียน  
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--------------------------------------------------------- 

 

โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรใช้งำนเทคโนโลยีกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม รูปแบบใหม่ 
กิจกรรมหลัก 
1.จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบ เพ่ือชี้แจงการน า NEW  DLTV  มาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 
2.จัดการประชุมโครงการการส่งเสริมและพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV 
3.การตรวจเยี่ยม นิเทศชั้นเรียนในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม (DLTV)  จ านวน 38 โรงเรียน   
4. พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ใช้ NEW  DLTV ในการจัดการเรียนการสอนจนประสบผลส าเร็จเพื่อเป็น

แบบอย่าง 
ผลกำรด ำเนินงำน  
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
1.สถานศึกษาในสังกัด 87 แห่ง ในปีงบประมาณ 2562 ได้รับงบประมาณจัดสรร 

ครุภัณฑ์ DLTV  จ านวน 38  แห่ง   
 2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  เห็นความส าคัญและส่งเสริมสนับสนุนให้
โรงเรียนในสังกัด  โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน  38   โรงเรียน   จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  โดยมีหนังสือสั่งการแจ้งให้โรงเรียนได้รับทราบหลักการและแนวด าเนินงาน ซึ่ง
ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พัฒนา DLTV เป็น NEW  DLTV  กล่าวคือเป็นการปรับ
ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่  เปลี่ยนแปลงระบบ DLTV จากระบบ SD  เป็นระบบ 
HD  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561  โดยใช้ระบบการถ่ายทอดสดผ่านระบบ HD หรือ Height Definition ที่มีความ
คมชัดสูง ทั้งภาพและเสียง นอกจากนี้ยังน าระบบ Cloud Computing มาใช้ในการบริหารจัดการในระบบการ
เรียนการสอนระบบใหม่ 
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3.  จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบ เพ่ือชี้แจงการน า NEW  DLTV  มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  โดยเชิญ นายยงยุทธ วงศ์ชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ และนางสาว
ประภัสสร   ชัยศรี  ครูโรงเรียนวัดหน่องป่าครั่ง  ซึ่งเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการ และจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ NEW  DLTV  อีกท้ังได้รับเชิญจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็น
วิทยากร  และคณะท างานในระดับประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ครูไม่ครบชั้น ไม่ครบสาขาวิชา 
แก้ปัญหาด้วยการใช้ NEW DLTV ที่มีครูต้นแบบ ตรงสาขา เด็กได้เรียนเต็มเวลา มีสื่อสนับสนุน ซึ่งเป็นระบบ
ดิจิทัล  มีรูปแบบการสอนในเว็บ DL ครูสามารถดาวน์โหลดไว้ล่วงหน้า เพ่ือเตรียมศึกษาบทเรียนก่อนสอนจริง 

4. จัดการประชุมโครงการการส่งเสริมและพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV  ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ซึ่งกลุ่มงานสื่อและเทคโนโลยี สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 ได้น้อมน าเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการได้รับการส่งเสริมสนับสนุน  การใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
ทางไกล (Distance Learning) อย่างทัว่ถึง ทุกห้องเรียน แก้ปัญหา การขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็กครู
สามารถจัดการเรียนรู้ ในทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางการ ศึกษาลดช่องว่าง
และเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้ทุกคนอันเป็นการด าเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและ
สนองพระราชด าริในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้าและด าเนินตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) 

5.ก าหนดให้มีการตรวจเยี่ยม นิเทศชั้นเรียนในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV)  จ านวน 38 โรงเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน แนวการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้ได้มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 23-31 กรกฎาคม 2562   

6.  พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ใช้ NEW  DLTV ในการจัดการเรียนการสอนจนประสบผลส าเร็จเพื่อ
เป็นแบบอย่าง เพ่ือเตรียมจัดนิทรรศการและเตรียมน าเสนอบนเวทีการประชุม สพฐ. สัญจร  โรงเรียนที่ได้รับการ
คัดเลือกมีดังนี ้  -โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง   ใช้ NEW  DLTV เต็มรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน 

ปัญหำและอุปสรรค   -ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือระหว่าง

เขตพ้ืนที่การศึกษา  และในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ 
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นโยบำยท่ี 5  เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร 
โครงกำรกำรให้ควำมรู้ด้ำนระบบประกันและวิธีกำรประเมินแนวใหม่โดยกำรแบ่งปัน 

กิจกรรมหลัก 
       -การให้ความรู้ด้านระบบประกันและวิธีการประเมินแนวใหม่โดยการแบ่งปัน 

ผลกำรด ำเนินงำน   
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
-ให้ความรู้แก่ผู้บริหารโรงเรียนระบบประกันฯ และวิธีการประเมินทุกโรงเรียนในสังกัดจ านวน 1 วัน 
-มอบเอกสาร คือ มาตรฐานการศึกษา และแนวการเขียนรายงาน SAR แก่ผู้บริหาร เพ่ือน าไปขยายผล

ในระดับโรงเรียน 
-อบรมให้ความรู้แก่ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและงานวิชาการฯ โรงเรียน จ านวน 1 วัน โดย

เขียนไปแต่ละอ าเภอจ านวน 3 จุด/ครั้ง 
-การนิเทศ ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพของโรงเรียนในสังกัดโดยศึกษานิเทศก์ทุกคน ผ่าน

โครงการนิเทศเต็มพิกัด 
-การพัฒนาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เพ่ือให้โรงเรียนแต่งตั้งเป็นกรรมการร่วมประเมินคุณภาพภายใน แต่ละโรงเรียน
ตามระบบประเมินแนวใหม่ 

-การเสริมความรู้แก่ครู โรงเรียนที่ร้องขอในการก าหนดเป้าหมาย การเขียน SAR และการน ามาตรฐาน
การศึกษาลงสู่การปฏิบัติ 

ปัญหำและอุปสรรค 
ผอ.รร.บางส่วนยังไม่ตระหนักในการใช้ระบบประกัน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรก าหนดให้ระบบประกันคุณภาพเป็นกระบวนการหลักเชิงวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
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โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
กิจกรรมหลัก 
โครงการ “กองทุนปันสุขให้น้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1” 
ผลกำรด ำเนินงำน   
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โครงการ “กองทุนปันสุขให้น้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันบริจาคทรัพย์

ตามก าลังเพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเพ่ือสะสมบุญโดยการบริจาคทรัพย์
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มที่อยู่พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร และได้รับความเดือดร้อน
ทาง อุทกภัย อัคคีภัย ซึ่งเข่าเหล่งนั้นจะเติมโตเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป และได้มีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1.  ประชาสัมพันธ์ บุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา   
2.  ส ารวจข้อมูล วันเดิน ปี เกิด บุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
3.  ท าการ์ดวันเกิด ตามเดือนเกิด เพ่ือเชิญชวนร่วมท าบุญ 

 
-------------------------------------------------------------------------- 

โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ 
 กิจกรรมหลัก 

      -การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนประชารัฐ 
ผลกำรด ำเนินงำน   
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
รร.ที่เข้าร่วมโครงการ 15โรงเรียน (สพฐ. 12โรงเรียน การศึกษาพิเศษ 3 โรงเรียน) ได้รับความร่วมมือ

จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด(มหาชน)  มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
1. โรงเรียนน าเสนอแผนต่อองค์กรเอกชนด้วยระยะเวลาที่สั้น ท าให้แผนฯ ไม่สอดคล้องกับความ

ต้องการ     ของบริษัท (เนื่องจากการเขียนแผนเสนอของสพฐ.และเอกชนไม่เหมือนกัน)  
2. การด าเนินการขององค์กรเอกชนในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนไม่สามารถด าเนินการได้ทันเวลา

ก าหนด    
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  3. ทิศทางความเข้าใจในการด าเนินงานโรงเรียนประชารัฐบนพื้นฐานความแตกต่างของสพฐ.และเอกชน     
  4. บุคลากรของโรงเรียนยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สื่อและอุปกรณ์ของโรงเรียนประชารัฐ  
 ปัญหำและอุปสรรค 

1. ความชัดเจนด้านนโยบายและการประสานงานที่ไม่ชัดเจนท าให้เกิดอุปสรรคในการท างาน เนื่องจาก
เป็นนโยบายจากกระทรวงส่งผ่าน สพฐ.ตามล าดับขั้นและส่งโรงเรียนโดยตรงท าให้ระดับเขตพ้ืนที่ไม่ทราบวิธี
ด าเนินงาน  
        2. ไม่สามารถวางแผนด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องรอการสั่งการ ตามทิศทางของต้นสังกัด  
        3. บทบาทของ SM ที่ร่วมกับ SP ในการลงพ้ืนที่โรงเรียนมีช่วงระยะเวลาไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ SP ว่าง
จากภารกิจงานประจ า  
       4. งบประมาณไม่เพียงพอ  
       5. การประสานงานและการสื่อสารผ่านวัตถุประสงค์ของนโยบายให้ชัดเจน การวางแผนร่วมกัน และ
มอบแนวปฏิบัติ รวมทัง้งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานและกิจกรรม  
       6. เป็นนโยบายใหม่ ควรให้มีการก ากับ นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่
ตรงกัน     
       7. ควรก าหนดปฏิทินในการลงพ้ืนที่โรงเรียนร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือนิเทศ ติดตามการ
ด าเนินงานของโรงเรียนให้มีความต่อเนื่อง 
        8. การติดตาม ของSP ไม่สม่ าเสมอและต่อเนื่องท าให้การด าเนินการขาดช่วงการท ากิจกรรม 
 ข้อเสนอแนะ 

1.ประชุมพร้อมกันทั้งประเทศเพ่ือรับทราบนโยบายในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
2.SM ที่ร่วมกับ SP ควรประสานระดับเขตพ้ืนที่ก่อนลงโรงเรียนเพ่ือการท างานร่วมกัน 
3.มีหนังสือแจ้งการด าเนินการอย่างเป็นทางการและเป็นระบบมีคณะกรรมการ มาติดตามและเป็น      

พ่ีเลี้ยงในการด าเนินกิจกรรม และท าให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
-------------------------------------------------------------- 

โครงกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำ 
 กิจกรรมหลัก 
     1. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School 
Lunch เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ได้มาตรฐานโภชนาการสุขาภิบาล
อาหาร อาหารปลอดภัย  
     2. ส่งเสริมและเฝ้าระวังการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กรมอนามัยก าหนด 
     3. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้โรงเรียนสามารถด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษา  
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 ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน 

     เชิงคุณภำพ   
1.นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 

ท าให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้นักเรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง  มีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีความสุข  

2.โรงเรียนในสังกัดปรับเปลี่ยนวิธีการจัดอาหารกลางวันให้นักเรียน  สามารถจัดอาหารให้นักเรียนโดยใช้
โปรแกรม Thai School Lunch ท าให้นักเรียนได้รับประทานที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพียงพอต่อตามความ
ต้องการของร่างกาย นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการที่ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------- 
 
โครงกำร โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล กิจกรรม กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพโรงเรยีนประจ ำต ำบล 
 กิจกรรมหลัก 

1.โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลจากค าถาม 10 ข้อที่ 
สอดคล้องกับบริบทของตนเอง 

2. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลด าเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลที่ก าหนด 
3. นิเทศติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลของแต่ละโรงเรียน 

 ผลกำรด ำเนินงำน 
1.โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลที่สะท้อนบริบทของโรงเรียน 

 2. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดอย่างเป็นระบบ  
3. โรงเรียนน าผลนิเทศติดตามไปใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป 
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โครงกำรนเิทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำ กิจกรรมตรวจเยี่ยมนิเทศ         
ชั้นเรียน 100% ปีงบประมำณ 2562 
 กิจกรรมหลัก 

1. ร่วมประชุมวางแผน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและภารกิจในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   
      2. จัดท าเครื่องมือการตรวจเยี่ยมนิเทศชั้นเรียนสอดคล้องกับภารกิจของครูในชั้นเรียน/แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
      3. การประชุมชี้แจงโครงการให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้องทราบ 
      4. ปฏิบัติการตรวจเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 
      5. สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติตรวจเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 
 ผลกำรด ำเนินงำน 

1.ครูประจ าชั้นของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ได้รับ
การตรวจเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน และได้รับการช่วยเหลือตามความต้องการ ตลอดทั้งน าผลการตรวจเยี่ยมไปพัฒนา
และปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ จ านวน 86 โรงเรียน 
รวมจ านวน 960 ห้องเรียน ได้รับการตรวจเยี่ยมนิเทศชั้นเรียนครบ 100% 
     3.บุคลากรที่ได้รับการตรวจเยี่ยมนิเทศชั้นเรียนได้รับช่วยเหลือตามความต้องการ ตลอดทั้งน าผลการ
ตรวจเยี่ยมไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4.บุคลากรในโรงเรียนมีขวัญก าลังใจและมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 
 5.การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนครอบคลุมทุกห้องเรียน 
 ปัญหำ/อุปสรรค   -ไม่มี    
 ข้อเสนอแนะ    -ไม่มี 
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โครงกำรพัฒนำระบบกำรทดสอบควำมสำมำรถของผู้เรียนระดับชำติ (NT/RT) 
 กิจกรรมหลัก 
 พัฒนาระบบการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ ประกอบด้วย  
การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 ผลกำรด ำเนินงำน 

เชิงปริมำณ 
1.โรงเรียนที่ร่วมจัดสอบ 105 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด, โรงเรียนเอกชนในพ้ืนที,่  

โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ในโรงเรียนที่ร่วมสอบจ านวน 4,600 คน 
3.ผู้บริหารและครู ในโรงเรียนที่ร่วมสอบ จ านวน 250 คน 
เชิงคุณภำพ 
1. โรงเรียนในศูนย์สอบ สามารถด าเนินการจัดสอบ NT ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนในศูนย์สอบ สามารถด าเนินการจัดสอบ RT ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ครูผู้รับผิดชอบโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) มีความรู้ความเข้าใจในการ

ใช้ระบบบันทึกผลการเรียนนักเรียน และสามารถบันทึกผลได้ทันตามก าหนด 
4. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จัดการเรียนรู้โดยมีแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ครูผู้สอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
        5.ระบบการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT/RT) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดย 

1) โรงเรียนในศูนย์สอบมีการบริหารจัดการสอบท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
2) ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการจัดการเรียนรู้เพื่อให้

สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ NT/RT รวมไปถึงการทดสอบ O-NET  
ครูผู้รับผิดชอบโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ
บันทึกผลการเรียนนักเรียน และสามารถบันทึกผลได้ทันตามก าหนด 
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โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก 
 กิจกรรมหลัก 

1.ส่งเสริม ช่วยเหลือ ในการด าเนินการควบรวม การยุบรวม หรือแนวทางอ่ืนในการด าเนินงานให้เกิดผล   
เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.ลดความเหลื่อมล้ า และความสูญเปล่าทางการศึกษาภายใต้มาตรการที่เหมาะสม และความร่วมมือของ 
โรงเรียนและชุมชน 

3.สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ผลกำรด ำเนินงำน 

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
1.ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานและจัดท าแผน

บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเลก็ ประจ าปี 2562-2565 
2.ในปีการศึกษา 2562 มีการยุบเลิกโรงเรียน 1 แห่ง ได้แก่ รร.บ้านม่วงโตน (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็น

ต้นไป) 
     ควบรวมโรงเรียน ดังนี ้
     -โรงเรียนบ้านปงปา่เอ้ือง และบา้นแม่ปูคา ทุกช่วงชัน้ 
      -โรงเรียนบ้านปา่ป้องกับโรงเรียนบ้านปา่ไม้แดง ในชว่งชัน้ที่ 3 
        -โรงเรียนวัดบา้นโห้งและโรงเรียนบ้านแม่ผาแหน ทุกช่วงชัน้ 
  3.จัดท าข้อมูลแผนการยบุเลิก ควบรวม ของโรงเรียนขนาดเล็ก 37 แห่ง(10 มิถุนายน 2562) เป็นราย
โรงเรียน 

4.โรงเรียน 38 แห่ง ได้รับอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อรองรับการออกอากาศNew DLTV 
 ปัญหำและอุปสรรค  -ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ -ไม่มี 
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โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร 

และเทคโนโลยีของนักเรียนสู่เวทีระดับชำติ 
 กิจกรรมหลัก 

 -การส่งเสริมผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการ และศิลปหัตถกรรม ทักษะด้านวิชาชีพ 
และศิลปวัฒนธรรมในการแข่งขันกิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียนในระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ผลกำรด ำเนินงำน 

 1.สถานศึกษาในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการพัฒนาขีดความสามารถทักษะด้านต่างๆ ในกิจกรรมงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 

 2.นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านวิชาการ ศิลปหัตถกรรมที่
หลากหลาย 
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โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล “ป้องกันกำรทุจริต” (กิจกรรมเขตสุจริต) 
 กิจกรรมหลัก 

1. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้บุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน 
ร่วมกันขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต อย่างเป็นระบบ 
  2. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA  Online)  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 

1. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจร่วมกันขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต  
   2.  โรงเรียนสุจริตต้นแบบ จ านวน 1 โรง โรงเรียนสพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น จ านวน 1 โรง 
และโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 41 โรง รวมทั้งสิ้น 43 โรงเรียน ได้เตรียมความพร้อมส าหรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA  Online) ปีงบประมาณ 2562 
          เชิงคุณภำพ 
          ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกันขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตอย่างเป็น
ระบบ     
   1.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกาศเจตนารมณ์/ ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน  ประกาศเจตจ านงสุจริต เป็น 4 ภาษาคือภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาล้านนา 

 2.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชั่น” และกิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 3.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระท าที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”  ผู้อ านวยการ ป.ป.ช.
จังหวัดเชียงใหม่บรรยายให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการรับสินบนแก่ข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัด 

 4.กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA  Online) และเตรียมความพร้อมการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประจ าปี 2562 

 5.กิจกรรมท าความดี เพื่อสังคม (เน้นการช่วยเหลือ แบ่งปัน และการต่อต้านการทุจริตในองค์กร) 
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสท าความดี อาทิเช่น  1. กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาค่าย
ลูกเสือสุเทพ   2.กิจกรรม 5 ส  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีเพลงและ VTR “สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เขตสุจริต”  ที่
ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอ 
 6.กิจกรรมประชุมสร้างความตระหนัก  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล , โรงเรียนสุจริตและโรงเรียนป.ป.ช.สพฐ.ใสสะอาด มีความรู้เกี่ยวกับการรับการ
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ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด (ITA  Online)  ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
  ปัญหำและอุปสรรค 

              ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน OIT ค่อนข้าง
น้อย 

 ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องให้ความสนใจ คอยตระตุ้นและประชุมฯ เพื่อสร้าง
ความตระหนัก ให้ความรู้ และวิธีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
           2. ผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน แก่ทีมงาน
ปฏิบัติงานทุกฝ่าย 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ก าหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 
 
นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่งคง 
ประเด็นกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1.1. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดี   ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม                    
   1.1.1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความ  มั่งคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.1.2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
 1.1.3. ส่งเสริมสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1.4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2   
 1.2.1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก ากับ เร่งรัด ปฏิบัติการตามนโยบายและตัวชี้วัด ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  
 1.2.2. เสริมสร้างความเข้าใจและวิธีการป้องกันเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผู้เรียน 
ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ภัยจากเทคโนโลยี ภัยจากความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ภัยจากการทะเลาะวิวาท 
อาชญากรรมรวมไปถึงภัยจากธรรมชาติต่างๆ 

 1.2.3. ส่งเสริมการศึกษาในโครงการพระราชด าริ โครงการการศึกษาบนพ้ืนที่สูง โครงการโรงเรียน    
ขนาดเล็ก และโครงการพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมือง โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันศาสนา สมาคม และมูลนิธิต่างๆ 
 

นโยบำยที่ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
กลยุทธ์ที่ 2.1  ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education) 
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 2.1.1 ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักใน
สถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความ
ต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 2.2.2. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถแสดงออกทักษะด้านภาษาและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้ 
 2.2.3. ปรับปรุงกระบวนการวัดผลและประเมินผลทุกระดับ ให้มีความหลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถแสดงทักษะในด้านต่างๆให้เต็มตามศักยภาพของตนเอง 

 2.2.4. ยกระดับการประเมินระดับชาติ (O-net) และระดับนานาชาติ (PISA) ของสถานศึกษา  
 2.2.5. ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนานวัตกรรม Thailand 4.0 เช่น STEM Education การวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้และเน้นวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 2.2.1. ส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
 2.2.2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs,8Cs)  
 2.2.3. ส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ของผู้เรียน 

 2.2.4. ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและพัฒนาระบบแนะแนวการศึกษาอาชีพร่วมกับหน่วยงาน 
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 

 2.2.5. การศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ) 
 2.2.6. ส่งเสริมการอ่านออกและเขียนได้ ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด 
 

นโยบำยที่ 3  พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 3.1 กำรส่งเสริมพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 3.1.1. วางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง ระยะ 5-10 ปี 
 3.1.2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ได้มาตรฐานและบริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.1.3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  
 3.1.4 ส่งเสริมการผลิต พัฒนา จัดหาสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 3.1.5. ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์สามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
   

นโยบำยที่ 4  สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 4.1  กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ 
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 4.1.1 พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยเข้าถึงปริมาณทางการ
ศึกษาให้ง่าย สะดวก และมีความเสมอภาค 
 4.1.2 พัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบการคุ้มครองนักเรียนใน
สถานศึกษา 
 4.1.3. ส่งเสริม ดูแลเด็กพิการ ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ 
 4.1.4. สร้างโอกาสส าหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาทุกประเภทและช่วยเหลือเด็กยากจน โดยระดม
สรรพก าลังจากทุกภาคส่วน 
 4.1.5. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือแก้ปัญหาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ได้แก่ DLTV ,DLIT , แหล่งเรียนรู้ Online และเครือข่ายการศึกษา 
 4.1.6. พัฒนาระบบ E-Office บน website และพัฒนาระบบปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เพ่ือให้เป็น Digital Education Office ในอนาคต 
  
นโยบำยที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ที่ 5.1   พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 5.1.1. พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนสู่การปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดให้มีประสิทธิภาพ 
 5.1.2. ส่งเสริมโครงการพิเศษ เพ่ือพัฒนาการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนประชารัฐ   (ดีใกล้บ้าน) โรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียน/ห้องเรียนส่งเสริมอาชีพอาชีพเพ่ือการมีงานท า,ห้องเรียนกีฬา,ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ,
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 5.1.3. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระดับเขตพ้ืนที่ ระดับสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษา
อ าเภอ ผู้ปกครองและชุมชน หน่วยสถาบันทางวิชาการ วิชาชีพ และสถานประกอบการ ให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษา 

5.1.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผนพัฒนาการศึกษา และสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาร่วมกัน 

5.1.5 ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 



 

 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 
ที่   219 /2562   

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

------------------------ 
 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จะได้ด าเนินงานจัดท าเอกสารรายงานผล
การด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานของ
โครงการและความส าเร็จจากการน านโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2562    ประกอบด้วย 

  1. คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน้าทีพิ่จารณา ให้ค าปรึกษา  แนะน า แก้ปัญหา การจัดท าเอกสารสรุปผล
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   
ประกอบด้วย 
 1.1 นายรตนภูมิ  โนสุ   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประธานกรรมการ 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 
 1.2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางปรียาภรณ์  บัวคลี ่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
 1.4 นางสาวเทพี  กับปุละวัน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
 1.5 นายนิมิตร  ไทยด ารง ค์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการ 
 1.6 นายรักษา พงษ์ธนาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ  กรรมการ 
 1.7 นางอรัญญา  วงศ์ดาว ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
 1.8 นางสาวพรรณี  จันทร์แก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
 1.9 นายอ านวย วิริยะ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
 1.10 นางกนกเรขา  บุณยรัตน์ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 1.11 นางดาวนภา  น่วมเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน         กรรมการและเลขานุการ 
 1.12 นางวาสนา  ภูผา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
  
 
 

-/ 2. คณะกรรมการ............. 
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  2. คณะกรรมการจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีหน้าที่

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ตลอดจนตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วย 
 2.1 นายรตนภูมิ  โนสุ         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
           ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

  2.2 รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      รองประธานกรรมการ 
  2.3 นางปรียาภรณ์  บัวคลี ่      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 

 2.4 นางสาวเทพี  กับปุละวัน      ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
 2.5 นายนิมิตร  ไทยด ารง ค์      ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการ 
 2.6 นางอรัญญา  วงศ์ดาว      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
 2.7 นางกนกเรขา  บุณยรัตน์      ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 2.8 นายอ านวย  วิริยะ        ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ กรรมการ 
 2.9 นายรักษา พงษ์ธนาคม      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  2.10 นางสาวพรรณี  จันทร์แก้ว      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
      2.11 นายศิริพงษ์  นวลแก้ว      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
  2.12 นางสาวประพิณศิริ  อินทธิรา    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.13 นายอุทัย  ปัญญาโกญ      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

 2.14 นายสราวธุ  ชัยยอง      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.15 นางวิริน วันสมสกุล             ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.16 นางสุขชัญญา  เรืองมณี      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.17 นางนิภา  แก้วประทีป      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.18 นางจรัสโฉม  ชมภูมิ่ง      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.19 นางชนม์นิภา  ชูแสงศรี      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.20 นางสาวมณฑาทิพย์ ขันแก้ว      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.21 นายณัฐสิทธิ์  ธงยี่สิบสอง      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.22 นางพิราวรรณ  ลีลาธรรมสัจจะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.23 นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.24 นางมยุรีย์  เชาวว์รรณ      นักทรพัยากรบุคคลช านาญการ  กรรมการ 
  2.25 นางสิริพร  ไชยรินทร์      นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  2.26 นางนิภาภรณ์   สุริยวงศ ์      นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ 
  2.27 นางพิกุลรัตน์  จงจรัสนุกูล      นักวิชาการศึกษาช านาญการ    กรรมการ  
  2.28 นางสาวรัตติยา  ค าอ้าย         นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ 
  2.29 นางสาวปิยรัตน์  วงศ์เติง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
  2.30 นางอังสนา  สุขสุเสียง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
 
 

-/ 2.31 นางสาธิกา ........ 
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  2.31 นางสาธิกา  กิตติธนดิตถ์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
  2.32 นางเพลินพร  ว่องประเสริฐกุล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน            กรรมการ  
  2.33 นางสาวชนันญา  จุฬาลักษณ์สิร ิอัตราจ้าง     กรรมการ  

 2.34 นางดาวนภา  นว่มเจริญ      ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน          กรรมการและเลขานุการ   
  2.35 นางสุภาณี  จันทรสกุนต์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 2.36 นางวาสนา  ภูผา       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2.37  นางสาวชนันญา  จุฬาลักษณ์สิริ     ลูกจ้างชั่วคราว        ผู้ชว่ยเลขานุการ 

  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย  ให้ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และ
บังเกิดผลดีและเป็นประโยชน์กับทางราชการ    

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่    30     เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2562 

 
 
 

              (นายรตนภูมิ   โนสุ) 
     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 




