


คํานํา 
 

 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีนโยบายดําเนินการขับเคลื่อนและ

พัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภารกิจยุทธศาสตรและนโยบายเรงดวนของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีใหความสําคัญตอผูเรียนสูงสุด โดยใชหลักการกระจายอํานาจ การมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการอยางเปนระบบท่ีเขมแข็ง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงได

มอบหมายใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงท่ีปรึกษา ผูเชี่ยวชาญของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา      

ข้ันพ้ืนฐาน และผูท่ีไดรับมอบหมายรับผิดชอบปฏิบัติหนาท่ีตรวจราชการ ในภารกิจตามอํานาจหนาท่ี (Function) 

ภารกิจพ้ืนท่ีภูมิภาค (Area) และภารกิจยุทธศาสตรและนโยบายเรงดวน (Agenda) ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงไดกําหนดระยะเวลาการตรวจราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบงเปน ๒ รอบ คือ รอบท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓  และรอบท่ี ๒ 

เมษายน – กันยายน ๒๕๖๓   

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ไดดําเนินการขับเคลื่อน         

การพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ในภารกิจยุทธศาสตรและนโยบายเรงดวน  ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ในรอบท่ี 2  เมษายน  –  กันยายน 2563  โดยไดจัดทํา

เอกสารฉบับนี้ข้ึน เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการดังกลาว 

 ขอขอบคุณผูตรวจราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผู มี       

สวนเก่ียวของในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและนโยบายเรงดวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ซ่ึงจัดทํารายงาน

ผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑ มา ณ โอกาสนี้ 

 

   

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๑ 

      27  สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
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บทนํา วัตถุประสงค 
๑. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  5-7 
๒. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 8-10  
๓. การดําเนินการตามมาตรการปองกันโควิค 19   11-13 
4. นโยบายเพ่ิมสัดสวนผูเรียนสายสามัญ : สายอาชีพ (๕๐ : ๕๐)  14-17 
5. การบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  18-19 
6. การจัดตั้งศูนยบริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือเพ่ิมความเปนเลิศ HCEC  20 
7. พ้ืนท่ีนวัตกรรม  21-23  
8. การสรางเครือขายดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน โดยนักจิตวิทยาในพ้ืนท่ี                   24-26 
9. การอานออก เขียนได คิดเลขเปน 
9.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของ นักเรียน ป.1-3ใหอานออกเขียนได 27-28 
9.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร (การคิดเลขเปน)                          19-30 
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ภาคผนวก 
 1. คําสั่ง สพป.เชียงใหม เขต 1 ท่ี 220/2563  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับการตรวจ
ราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รอบท่ี 2 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 2. ขอมูลและภาพกิจกรรมการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

แบบการตรวจราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 2  

เรื่อง ความสําเร็จการดําเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร และนโยบายเรงดวนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
คําช้ีแจง แบบตรวจราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 1. วัตถุประสงค  เพ่ือสํารวจ รวบรวม ขอมูลการดําเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร และนโยบายเรงดวน
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กําหนดไว 

 2. โครงสรางของแบบตรวจราชการประกอบไปดวยงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร และ นโยบายเรงดวนของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 10 โครงการ คือ 

 2.1 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
 2.2 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 2.3 การดําเนินการตามมาตรการปองกันโควิด 19 (COVID – 19) 
 2.4 นโยบายเพ่ิมสัดสวนผูเรียนสายสามัญ : สายอาชีพ (50 : 50) 
 2.5 การบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
 2.6 การจัดตั้งศูนยบริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (HCEC) 
 2.7 พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
 2.8 การสรางเครือขายดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน โดยนักจิตวิทยาในพ้ืนท่ี 
 2.9 การอานออก เขียนได คิดเลขเปน 
 2.10 สหกรณโรงเรียน 

 3. ผูตอบแบบสอบถาม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 4. ระยะเวลาในการดําเนินการ ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีสงแบบตรวจราชการกลับมาใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 ตามอีเมล ann1513 
@hotmail.com โดยสงเปนไฟล PDF 

 5. ประโยชน เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                                                                                          
                                                                    คณะผูตรวจราชการ 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 

1. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (1 โรงเรียน 1 ตําบล) 

1. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 

2. วัตถุประสงคโครงการ 
 2.1 เพ่ือสรางโอกาสใหนักเรียนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา แกปญหา

ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม ใหเยาวชนเติบโตเปนพลเมืองดี มีทักษะท่ีสําคัญ ท้ังทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิต ทักษะภาษา เทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

 2.๒ เพ่ือพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความพรอมในทุกดาน ท้ังสมรรถนะ ศักยภาพ 
และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสรางสรรคนวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน สรางคลัง
นวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรูอยางเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน 

 2.3 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ เปนสถานศึกษาคุณธรรม มี
ความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และมีความพรอมในการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ 
และสุขภาพอนามัย เปนโรงเรียนศูนยรวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถใหบริการการศึกษาแกนักเรียนและชุมชน 
อยางม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

 2.4 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของ เอกชน บาน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพ อยางเปนรูปธรรมและมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน  

3. เปาหมายพ้ืนท่ี 
 3.1 โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 7,079 โรง 
 3.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 1,145 โรง 
 รวมท้ังสิ้น จํานวน 8,224 โรง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 225 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ. 
 4.1 ผูเรียนไดรับโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และเปนธรรมสามารถลดความเหลื่อมล้ําทางการ

ศึกษา ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพท้ังทักษะวิชาการ อาชีพชีวิต ภาษา เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะท่ีจําเปนใน
ศตวรรษท่ี 21เปนฐานในการประกอบอาชีพและการมีงานทํา 

 4.2 ผูบริหารโรงเรียนไดรับการพัฒนาทักษะท่ีสําคัญและจําเปนท่ีเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
ปจจุบัน เกิดความพรอมในทุกดาน ท้ังสมรรถนะ ศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการ 

 4.3 ครู และบุคลากร ทางการศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมุงผูเรียเปนสําคัญ 
 4.4 โรงเรียนเปนสถานศึกษาคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ 

เปาหมาย 
การตรวจราชการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละ / ระดับ
ความสําเร็จ 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ปริมาณ คุณภาพ    
1. ติดตามการจัดสรร
งบประมาณ ป พ.ศ.
2563 เพ่ือเปน
คาใชจายในการ
ดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล 
 
 

1. โรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล  
มีจํานวน  40  โรง 
2. งบประมาณการ
ดําเนินงานการพัฒนาและ
สงเสริมการศึกษา ไดรับ
จัดสรร จํานวน 84,500 
บาท เบิกจาย จํานวน 
84,500 บาท  
คงเหลือ จํานวน - บาท 
3. งบประมาณการดําเนิงาน
นิเทศ กํากับ และติดตาม
การศึกษา ไดรับจัดสรร 
จํานวน 15,900 บาท  
เบิกจาย จํานวน 15,900  
บาท คงเหลือจํานวน 0บาท 
4. งบประมาณการจัดการ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน
ไดรับจัดสรร  
จํานวน 19,500 บาท 
เบิกจาย จํานวน 19,500
บาท คงเหลือ จํานวน 0
บาท 
5. งบประมาณงานวิจัย
โครงการโรงเรยีนคุณภาพ
ประจําตําบล ไดรับจัดสรร 
จํานวน 20,100 บาท 
เบิกจาย จํานวน 20,100 
บาท คงเหลือ จํานวน 0 
บาท 
6. งบประมาณการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน (ITA Online) 

เปาหมายท่ี
ตองการให
เกิดข้ึนใน
โรงเรียน
คุณภาพ
ประจาํ
ตําบล ควร
เปนอยางไร 
1.รร.

คุณภาพ
ประจาํ
ตําบลมี
นวัตกรรม
การจัดการ
เรียนรูท่ีเปน
ประโยชนใน
การพัฒนา
ผูเรียน 
2)รร.

คุณภาพ
ประจํา
ตําบลมี
นวัตกรรม
ดานสิ่งแกว
ลอมท่ีเปน
ประโยชนใน
การพัฒนา
สิ่งแวดลอม
ในโรงเรียน 
3) ร.ร.

คุณภาพ
ประจาํ
ตําบลมี
คุณธรรม

1)รร.คุณภาพ
ประจําตําบลรอย
ละ 80 มี
นวัตกรรมดาน
การจัดการเรียนรู 
2)รร.คุณภาพ

ประจําตําบลรอย
ละ 80 มี
นวัตกรรมดาน
การจัดการ
สิ่งแวดลอม 
3)รร.คุณภาพ

ประจําตําบลรอย
ละ 100 ไดรับ
การประเมิน
คุณธรรมตาม
ความโปรงใสใน
การดําเนินงาน 

    -ไมมี- -ไมมี- 



 

 

 

เปาหมาย 
การตรวจราชการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละ / ระดับ
ความสําเร็จ 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

โรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล ไดรับจัดสรร 
จํานวน 82,000บาท 
เบิกจาย จํานวน 82,000
บาท คงเหลือ จํานวน 0
บาท 
7. งบประมาณการ
ดําเนินงานศูนย
ประสานงานระดับ
ประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาแตละภูมิภาค
ของโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล ไดรับจัดสรร
จํานวน...-... บาท เบิกจาย 
จํานวน ..-.. บาท คงเหลือ 
จํานวน..-... บาท 

ความ
โปรงใสใน
การ
ดําเนินงาน 
สามารถ
ตรวจสอบ
ได 
4) ผลจา

การนิเทศ
นําไปพัฒนา
คุณภาพในป
ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรายงาน นางสาวจรัสโฉม ชมพูม่ิง 
            ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

         เบอรโทร 0871809311 



 

 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

2. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

1. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2562 – 2565 

2. วัตถุประสงคโครงการ 
 เพ่ือใหโรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนเหมาะสมกับความจําเปนของพ้ืนท่ีนําไปสูการเพ่ิมคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ ทางการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีคุมทุน 

3. เปาหมายพ้ืนท่ี 
 โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 14,887 โรง (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิ.ย. 2562) จํานวน 225  เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  

4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ. 

ปการศึกษา 2563 สพท. ดําเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีจํานวนนักเรียนต่ํากวา 120 คน ไดไมนอย
กวา 10 % 

5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ 

เปาหมายการตรวจ
ราชการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละ / ระดับ
ความสําเร็จ 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ปริมาณ คุณภาพ    
1. จํานวนของโรงเรียน
ขนาดเล็กท่ีสามารถควบ
รวม ได  ใ นแต ล ะกลุ ม 
ไดแก 1. โรงเรียนท่ีควบ
ร ว ม แ ล ว  2 .  Stand 
Alone 3. กลุมท่ียังไม
ดําเนินการ 4. กลุมท่ีรอ
ยุบ เลิ ก  ( ไม มีนั ก เรี ยน
แลว) 5. กลุมท่ีประกาศ
เลิกแลว 
2. การพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก  

ในปงบประมาณ พ.ศ.
2563 มีโรงเรียนขนาด
เล็กท้ังหมด  
จํานวน  35 โรง 
1. โรงเรียนท่ีควบรวมแลว  
จํานวน 8 โรง 
 1.1 ควบรวมทุกชั้น 
จํานวน 7 โรง 
 1.2 ควบรวมเปน
บางชั้น จํานวน 1 โรง 
2. Stand Alone  
จํานวน 2 โรง 
3. กลุมท่ียังไม
ดําเนินการ  
จํานวน 25 โรง 
4. กลุมท่ีรอยุบเลิก (ไม
มีนักเรียนแลว) จํานวน
....-....โรง 
5. กลุมท่ีประกาศเลิกแลว  

การพัฒนา
คุณภาพ
โรงเรียนขนาด
เล็กท่ีไม
สามารถควบ
รวมได สพท.
ดําเนินการ
อยางไร 
- กรณีเปน
โรงเรียนท่ีไม
สามารถยุบเลิก/
รวมได จัดทํา
ขอตกลงผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. จํานวน
นักเรียนตอง
เพ่ิมข้ึนหรือไม
ลดลง 
2. ผลสัมฤทธิ์

22.85 1. มีครูไมครบชั้น 
2. มีครูไมตรง
สาขาวิชา  
3. ขาดแคลนสื่อ  
วัสดุ  อุปกรณ     
4. หองเรียนไม
เพียงพอ 
5. ครูขาดทักษะ 
ในการสอน    
6. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา   
7. การวัดและ
ประเมินผลตาม
บริบท        
8. นักเรียนอาน 
ไมออก เขียนไมได 
9. นักเรียนชาติ
พันธุ  

1. ควรจัดทํา
แผนพัฒนาการ
บริหารจัดการ
โรงเรียนขนาด
เล็กและ
แผนพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก
โดยเฉพาะ 
เสนอ สพฐ.และ
ใหมีการจัดสรร
งบประมาณ
สนับสนนุ
โรงเรียนขนาด
เล็กอยาง
แทจริง 



 

 

 

จํานวน 1 โรง ทางการเรียน
ตองไมต่ํากวา
คาเฉลี่ยของ 
สพฐ. โดยตอง
แสดง  
- รูปแบบวิธีการ
เรียนการสอน  
ผลคะแนน  
O-NET, NT 
- ระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในท่ีเขมแข็ง 
- การมีสวนรวม
ของชุมชนใน
การพัฒนา
โรงเรียน 
3. การควบรวม 
ยุบเลิกโรงเรียน
หากมีจํานวน
นักเรียนนอย
และมีการ
คมนาคมสะดวก
โรงเรียน
ดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนโดยการ
มีสวนรวมของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 
ผูปกครองและ
ชุมชน 
 ตลอดจนมีการ
ประชาสัมพันธ
อยางตอเนื่อง 
โดยสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เปน
ผูรับผิดชอบการ

 



 

 
 

 

จัดทําคําขอ
งบประมาณ 
ดูแลการบริหาร
จัดการคา
พาหนะรับ-สง
นักเรียน 

ผูรายงาน นางสาธิกา กิตติธนดิตถ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

เบอรโทร.097 919 8245 



 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

3. การดําเนินการตามมาตรการปองกันโควิด 19 (COVID - 19) 

1. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

2. วัตถุประสงคโครงการ 
 2.1 เพ่ือเปนการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019(COVID-19 )ของรัฐบาล 
 2.2 เพ่ือประสานงาน กํากับ ติดตาม กับหนวยงาน ในสังกัด ในการเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
 2.3 เพ่ือใหนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีสุขภาพดีรอดพนจากการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสามารถนําวิธีการปองกัน 

3. เปาหมายพ้ืนท่ี 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 225 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ. 
 นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพฐ. ทุกคน ปลอดภัยจากการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ 

เปาหมายการตรวจ
ราชการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละ / ระดับ
ความสําเร็จ 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ปริมาณ คุณภาพ    
1. การดําเนินการตาม

มาตรการของกระทรวง
ส า ธ า ร ณ สุ ข  ใ น  6 
มาตรการ 
2 .  รู ป แ บ บ ก า ร จั ด

การศึกษาในสถานการณ 
COVID 19) 
3. ความม่ันใจในความ

ปลอดภัยดานการปองกัน
ก า ร แ พ ร ร ะ บ า ด ข อ ง 
COVID 19 ในโรงเรียน 
4 .  น วั ต ก ร ร ม ท า ง

การศึกษาท่ีเกิดข้ึนในชวง
สถานการณ COVID19) 

 

1 .  โ ร ง เ รี ย น ท่ี
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
ม า ต ร ก า ร ข อ ง
กระทรวงสาธารณสุข  
 1 . 1  ค รบ ท้ั ง  6 
มาตรการ จํานวน 86 
โรง รอยละ 100 
 1.2 ไมครบท้ัง 6 
มาตรการ จํานวน 0
โรง รอยละ 0 
2 .  รู ปแบบการจั ด
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
สถานการณ  COVID 
19) 
 2 . 1  รู ป แ บ บ 
Onsite จํานวน 77 
โรง รอยละ 89.53 
 2.2 รูปแบบ On 
Air จํานวน 0 โรง 
รอยละ 0  
 2 . 3  รู ป แ บ บ 
Online จํานวน 0โรง 
รอยละ 0  
 2.4 ผสมผสานท้ัง 
3 รูปแบบ  
จํานวน 9 โรง รอยละ
10.47 
 2.5 รูปแบบอ่ืน ..-
..............จํานวน ..-...
โรง รอยละ..-.... 
3 .  ค ว า ม ม่ั น ใ จ ใ น
ความปลอดภัยดาน
การปองกันการแพร
ร ะบาดของ  COVID 

นวัตกรรมทาง
การศึกษาท่ี
เกิดข้ึนในชวง
สถานการณ 
COVID19)         
มีอะไรบาง 
1.การปรับใช 6 
มาตรการในการ
ปองกันระดับ
โรงเรียน 
2.1 ครูยังไม
สามารถใช ICT 
ในการสอนไดดี 
2.2 ผูปกครอง
เห็นวาเปนภาระ
ในการเปดเรียน
สลับวัน 
3.จัดตั้งศูนย
ไวรัสโคโรนา 
COVID19 
สพป.เชียงใหม 
เขต 1 เปนการ
สรางระบบ one 
stop service ใน
การบริหารงาน
ของสพป.
เชียงใหม เขต 1   

 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

10.47 
 
 
 
 
 
 

100 

1.การเตรียม
มาตรการ
ปองกันCOVID-
19 ตองใช
งบประมาณ
จํานวนมาก แต
โรงเรียนไมไดรับ
การสนับสนุน
งบประมาณ 
2. ครูยังไม
สามารถใช ICT 
ในการสอนไดดี 
3. ผูปกครองเห็น
วาเปนภาระใน
การเปดเรียนสลับ
วัน 
4. บุคลากรอยู
คนละกลุมตองมี
ทักษะความ
รับผิดชอบและ
การประสานงาน
สูง จึงจะทํางาน
สําเร็จ 
5.Cross 
Functional 
เปนการ
บริหารงานแบบ
ขามกลุม 
บุคลากรมีความ
แตกตางกัน ดาน
ความคิดและการ
ปฏิบัติ 

1. สพท.ประสาน
ขอความรวมมือ
กับหนวยงานท่ี
เก่ียวของในการ
ขอหนากาก
อนามัยและเจล
แอลกอฮอลลาง
มือ 
2. สนับบสนุน
โรงเรียน ครู ใช
วัสดุพ้ืนถ่ินในการ
จัดทําอุปกรณ
ปองกัน 
3. อบรม ICT .
ใหกับครูและหา
เทคโนโลยีและ
ระบบอินเทอร
เนต ท่ีมีคุณภาพ
ใหครู 
4. ทําความ

เขาใจกับ
ผูปกครองวาเปน
ชวงเวลาวิกฤตท่ี
ตองรวมมือกัน 
5. จัดใหมีการ
ประชุมไมเปน
ทางการและการ
สรางบรรยากาศ
ท่ีดีในการทํางาน
รวมกัน 
6. ทุกคนตองมี
ภาวะผูนํา จึงจะ
ทําใหงานสําเร็จ 



 

 

 

เปาหมายการตรวจ
ราชการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละ / ระดับ
ความสําเร็จ 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

19 ในโรงเรียน 
 3.1 ม่ันใจในความ
ปลอดภัย จํานวน 86
โรง   รอยละ 100 
 3.2 ไม ม่ัน ใจ ใน
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 
จํานวน 0 โรง  
รอยละ0  

 

....ผูรายงาน.. นางสภุาณี  จันทรสกุนต 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

เบอรโทร 084-593-9335 



 

 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

4. นโยบายการเพ่ิมสัดสวนผูเรียนสายสามัญตอสายอาชีพ (50/50)  

1. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปงบประมาณ 

2. วัตถุประสงคโครงการ 
 เพ่ิมสัดสวนผูเรียนในสายอาชีพใหสูงข้ึนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล 

3. เปาหมายพ้ืนท่ี 
 โรงเรียนทุกโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 225 เขต  

4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ. 
 สพท.วางแผนรวมกับ วิทยาลัยในสังกัด สอศ.และสามารถเพ่ิมสัดสวนผูเรียนในสายอาชีพไดสูงข้ึน           

ในสัดสวนสายสามัญตอสายอาชีพ เทากับ 50/50 
5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ 
 

เปาหมายการตรวจ
ราชการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละ / ระดับ
ความสําเร็จ 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ปริมาณ คุณภาพ    
1. ขอมูลจํานวนโรงเรียน
ท่ีเปดสอนถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ป
การศึกษา 2562 
2. ขอมูลจํานวนนักเรียน
ท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
3 ปการศึกษา 2562 
3. ขอมูลจํานวนนักเรียน
ท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
3 ปการศึกษา 2562 ท่ี
ศึกษาตอสายสามัญ / 
สายอาชีพ ไมศึกษาตอ 
และอ่ืน ๆ 

1. โรงเรียนท่ีเปดสอนถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
3 ปการศึกษา 2562 
จํานวน 27 โรง 
2 .  นั ก เ รี ย น ท่ี  จ บ
ก า ร ศึ ก ษ า ชั้ น  ม . 3 
ท้ังหมด จํานวน 639
คน 
 2.1  เรี ยนตอสาย
สามัญจํานวน 166 คน       
รอยละ 64.32 
 2.2  เรี ยนตอสาย
อาชีพจํานวน 411 คน     
รอยละ 64.32 
 2 . 3  ไ ม ศึ กษ าต อ 
จํานวน 13 คน 
 2.4 อ่ืน ๆ  
จํานวน 49 คน 

1. ผูเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 
3 ทุกคน ใน
โรงเรียนขยาย
โอกาสทาง
การศึกษา มี
โอกาส        
วัดบุคลิกภาพ
และทดสอบ
ความพรอมทาง
อาชีพ ตาม
ความสนใจและ
ความถนัดของ
ตนเอง และ
สามารถนําไป
วางแผน
ตัดสินใจเลือก
ศึกษาตอหรือ
เลือกประกอบ
อาชีพท่ี

รอยละ 100 
ของโรงเรียน
ขยายโอกาส ใน
สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1  
จํานวน 27 
โรงเรียน 
 

1.การบูรณาการ
งานอาชีพให
ผูเรียน 
2.งานอาชีพ
ข้ึนอยูกับปจจัย
หลักคือครูผูสอน 
ดังนั้นหาก
สถานศึกษาใดมี
ครูผูสอนท่ีมี
ความถนัดดาน
วิชาชีพการ
เรียนรู 
3.งานดาน
สงเสริมงาน
อาชีพ 
นักวิชาการศึกษา
และ
ศึกษานิเทศก
ตองดําเนินงาน
ควบคูกันท้ังดาน
กิจกรรมและ

1.ควร
คํานึงถึง
จุดหมายใน
การจัด
การศึกษาของ
หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ดวย
เพราะระดับ
ประถมศึกษา 
ไดระบุไววา 
การศึกษา
ระดับนี้เปน
ชวงแรกของ
การศึกษาภาค
บังคับ มุงเนน
ทักษะพ้ืนฐาน
ดานการอาน 
การเขียน การ
คิดคํานวณ 



 

 

 

เปาหมายการตรวจ
ราชการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละ / ระดับ
ความสําเร็จ 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

เหมาะสม 
2. โรงเรียน
ขยายโอกาส
ทางการศึกษา
ในสังกัด ใช
เครื่องมือการ
แนะแนว
การศึกษาตอ
และอาชีพ  โดย
มีกระบวนการ 
วิธีการ 
เครื่องมือท่ีมี
คุณภาพ มี
มาตรฐาน และ
สามารถให
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี 
3 เลือกความ
ถนัดของอาชีพ 
ตัดสินใจใน
การศึกษาตอได
อยางม่ันใจ     
3. ครูผูสอนมี
หลักสูตร
รายวิชา
เพ่ิมเติมงาน
อาชีพระดับ
มัธยมศึกษาทุก
โรงเรียนและ
สามารถจัดการ
เรียนการสอน
งานอาชีพได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.
นักเรียนมี

บูรณาการ
สงเสริมงาน
อาชีพเขากับการ
เรียนการสอน 
4.สถานศึกษา
ขยายโอกาสสวน
ใหญขาดแคลน
ครูท่ีจบมา
ทํางานแนะแนว
โดยตรง 
5.ทัศนคติของ
ผูปกครองมีผล
ตอการกําหนด
เสนทาง
การศึกษาตอและ
การมีงานทําของ
นักเรียน 

ทักษะการคิด
พ้ืนฐาน การ
ติดตอสื่อสาร 
กระบวนการ
เรียนรูทาง
สังคม และ
พ้ืนฐานความ
เปนมนุษย 
2.สถานศึกษา
ควรออกแบบ
พัฒนาผูเรียน
ใหมีทักษะ
อาชีพและ
ทักษะชีวิตให
สอดคลองกับ
บริบทของ
พ้ืนท่ี ท้ังนี้ตอง
คํานึงถึง 
บริบทของ
ชุมชน ทองถ่ิน 
สังคมโลกดวย 
3.ควรเปน
กิจกรรมท่ี
สนับสนุน 
และสงเสริม
ใหทําอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือ
เปนการตอ
ยอดในการ
ประกอบ
อาชีพของ
นักเรียนตอไป
ในอนาคตได 
4.ควรระบุ
การแขงขัน
ศิลปหัตถกรร



 

 
 

เปาหมายการตรวจ
ราชการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละ / ระดับ
ความสําเร็จ 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ทักษะงาน
อาชีพ สามารถ
สรางงาน/
ผลิตภัณฑ และ
จําหนายได 
5.ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู
ทุกคน และ
ผูเก่ียวของ
ผูปกครอง 
ชุมชน 
หนวยงานและ
องคกรภายนอก
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
งานอาชีพ
รวมมือกัน
สงเสริมการ
เรียนรูดาน
อาชีพ โดยผาน
กิจกรรมแนะ
แนวและมี
ความสุขท่ีจะ
พัฒนานักเรียน
ในทุกดาน 

มนักเรียนงาน
อาชีพใหมี
หลากหลาย 
5.ควรมีการ
แขงขันการ
ดําเนินงาน
ดานอาชีพ
ระดบัประเทศ 
6.สถาบัน
อาชีวศึกษา
รวมกับ
หนวยงานท่ี
กํากับ
สถานศึกษา 
ควรใหความรู 
ขอมูล และ
ชี้ใหเห็นถึง
ประโยชนของ
การเรียนสาย
อาชีพใหกับ
ผูปกครองใน
วันประชุมเปด
ภาคเรียนแรก
ของป
การศึกษา 
7.สถาบัน
อาชีวศึกษา
ควรจัดหา
ทุนการศึกษา
และทุนเพ่ือ
ประกอบ
อาชีพใหแก
ผูเรียนสาย
อาชีพเพ่ือเปน
แรงจูงใจใน
การเรียนตอ



 

 

 

เปาหมายการตรวจ
ราชการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละ / ระดับ
ความสําเร็จ 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

สายอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

....ผูรายงาน นางสาวรัตติยา คําอาย… 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
เบอรโทร 089-4336053 

 
 



 

 
 

 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

5. การบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

1. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปการศึกษา 

2. วัตถุประสงคโครงการ 
 เพ่ือให สพฐ.บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เปาหมายพ้ืนท่ี 
 โรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 7,008 โรงเรียน (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิ.ย. 2562) สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 225 เขต 

4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ. 
 ในปการศึกษา 2563 สพท.สามารถดําเนินการควบรวมโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีมีจํานวนนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาต่ํากวา 40 คน  ได 100 %   
    5.ผลการดําเนินงานตามเปาหมายการตรวจราชการ 

 

เปาหมายการตรวจ
ราชการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละ / ระดับ
ความสําเร็จ 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ปริมาณ คุณภาพ    
1. จํานวนโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา 
และโรงเรียนมัธยมศึกษา
ท่ีมีนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 
นอยกวา 20 คน ป
การศึกษา 2562 
2. จํานวนโรงเรียน

ขยายโอกาสทาง
การศึกษา และโรงเรียน
มัธยมศึกษาท่ีมีนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน นอยกวา 40 
คน ปการศึกษา 2562 
3. การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาส และ
โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมี
จํานวนนกัเรียนนอยแต

 1. โรงเรียนขยายโอกาส
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมี
นั ก เรี ยนระดับ ม.ต น 
นอยกวา 20 คน ในป
การศึกษา 2562จํานวน 
0  โรง 
 1 .1  โ ร ง เ รี ยน ท่ี มี
นั ก เรี ยนระดับ ม.ต น 
นอยกวา 20 คน ในปร
การศึกษา 2562 รับ
นักเรียนในปการศึกษา 
2563 ในระดับชั้น ม.1 
จํานวน 0 โรง 
 1 .2  โ ร ง เ รี ยน ท่ี มี
นั ก เรี ยนระดับ ม.ต น 
นอยกวา 20 คน ในป
การศึกษา 2562 ไมรับ
นักเรียนในปการศึกษา 

โรงเรียนท่ีไม
สามารถควบ
รวมได สพท.มี
แนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
อยางไร 
1. พัฒนาครูให
สามารถ
ออกแบบการ
เรียนรู และ
นวัตกรรมท่ี
นาสนใจ 
จัดการ
หองเรียนโดย
บูรณาการใน
โรงเรียนท่ีมีครู
ไมครบชั้น 
2. ติดตามดูแล

25 1. ดานการ
เรียนการสอน 
ครูไมครบชั้น 
และนักเรียนมี
จํานวนนอยใน
แตละชั้น 
2. โรงเรียน

ขยายโอกาสทาง
การศึกษาขนาด
เล็กไดรับการ
จัดสรรบุคลากร 
งบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ ครุภัณฑ
สิ่งกอสราง 
จํานวนนอย 
3. ผูปกครอง

บางสวนยังยึด
พ้ืนท่ีเปนหลัก 
ไมไดคํานึงถึง

1. เนนการ
เรียนรวมกับ
โรงเรียน
มัธยมศึกษา
หรือโรงเรียน
คุณภาพ
ประจําตําบล 
2. สราง

โรงเรียน
คุณภาพ
ประจําตําบล
ใหมี
คุณภาพสูง
และเปนท่ี
ยอมรับของ
ผูปกครอง 



 

 

 

เปาหมายการตรวจ
ราชการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละ / ระดับ
ความสําเร็จ 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ไมสามารถควบรวมได 2563 ในระดับชั้น ม.1 
จํานวน 0  โรง 
 2. โรงเรียนขยายโอกาส

ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมี
นั ก เรี ยนระดับ ม.ต น 
นอยกวา 40 คน ในป
การศึกษา 2562 จํานวน 
8 โรง 
 2 . 1  โ ร ง เ รี ย น ท่ี
ส าม า ร ถค ว บร ว ม ไ ด 
จํานวน 2 โรง 
 2.2 โรงเรียนท่ีควบ
รวมไมได จํานวน 6 โรง 

นักเรียนเปน
รายบุคคล 
เนื่องจากมี
นักเรียนจํานวน
นอย ครูจึงดูแล
ติดตาม
ความกาวหนา
ของนักเรียนได
อยางใกลชิด 
3.พัฒนาครู
และผูบริหาร
โรงเรียน โดย
เนนการสราง
ชุมชนวิชาชีพ 
(PLC)  
(Professional 
Learning 
Community)
เพ่ือมีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการ
จัดการเรียน
การสอน
ระหวางครู 
ผูบริหาร 
ศึกษานิเทศก 
การปฏิบัติงาน
แบบมีสวนรวม 
การบริหาร
จัดการดวย ICT 

ผูเรียนเปนสําคัญ 
ตองใชเวลาทํา
ความเขาใจ 
 

 
 
 
 

 
 

ผูรายงาน นางสาธิกา กิตติธนดิตถ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

เบอรโทร.097 919 8245 



 

 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 

6. การจัดตั้งศูนยบริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ HCEC 

1. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2563 – 2564 

2. วัตถุประสงคโครงการ 
 2.1 เพ่ือติดตามการดําเนินการจัดตั้งศูนย 
 2.2 เพ่ือเสริมสราง ขับเคลื่อนความพรอมเพ่ือยกระดับมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพบุคคล 

3. เปาหมายพ้ืนท่ี 
 จํานวนศูนย 185  ศูนย    
  ระยะท่ี 1 ป 2563 จํานวน 82 ศูนย 
  ระยะท่ี 2 ป2564  จํานวน 103 ศูนย 

4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ. 
 จัดตั้งศูนย (สวนภูมิภาค) ครบ 185 ศูนยในระยะเวลา 2 ป (2563-2565) 
5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ 

เปาหมายการตรวจ
ราชการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละ / ระดับ
ความสําเร็จ 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1. ติดตามการเบิกจาย
งบประมาณท่ีไดรับ
จัดสรรจาก สพฐ.      
ในระยะแรก จํานวน 
42 ศูนย 
2. ความพรอมในการ
ดําเนินงาน 

1. งบประมาณท่ีไดรับ
การจดัสรร  
จํานวน..-.. บาท  
เบิกจาย จํานวน... บาท  
คงเหลือ จํานวน... บาท 
2. รายการจัด ซ้ือจัด
จางในงบประมาณท่ี
ไ ด รั บ ก า ร จั ด ส ร ร มี
ร า ย ก า ร อ ะ ไ ร บ า ง 
จํานวนงบประมาณท่ี
เ บิ ก จ า ย ใ น แ ต ล ะ
รายการ 
   -ไมมี- 

สภาพความพรอม
ในการใหบริการ 

 o พรอม
ใหบริการ 

 o ยังไมพรอม
ใหบริการ 

 o ยังไมได
ดําเนินการ 

 

ขาราชการและ
ครูบคุลากรใน
สังกัด สพป.
เชียงใหม เขต 1 
จํานวน 54 คน 
ในวันท่ี 22 

กันยายน 2563 
มีจํานวน 17 
เขารับการ
ทดสอบครบทุก
คน 

           - - 

....ผูรายงาน.นางสุขชัญญา เรืองมณี 
  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

เบอรโทร 081-9610356 



 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

7. พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

1. ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาในการดําเนินการ 2562 – 2569 

2. วัตถุประสงคโครงการ 
 2.1 คิดคนและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียน  

รวมท้ังเพ่ือดําเนินการใหมีการขยายผลไปใชในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอ่ืน 
 2.2 ลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา 
 2.3 กระจายอํานาจและใหอิสระแกหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานํารองในพ้ืนท่ีนวัตกรรมเพ่ือ

เพ่ิมความลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 2.4 สรางและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษารวมกันระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ภาคเอกชน และภาคประชาสัมคมในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

3. เปาหมายพ้ืนท่ี  
 สถานศึกษานํารอง จํานวน 226 โรงเรียน ใน 8 จังหวัด ประกอบดวย เชียงใหม กาญจนบุรี ศรีสะเกษ 

ระยอง สตูล ยะลา ปตตานี นราธิวาส  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 30 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ. 
 4.1 รอยละ 80 ของสถานศึกษานํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษามีการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการ

เรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 4.2 รอยละ 80 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษามีการนิเทศ สงเสริม 

สนับสนุน ใหความชวยเหลือสถานศึกษานํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการ
เรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ 

เปาหมายการ
ตรวจราชการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละ / ระดับ
ความสําเร็จ 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 .  มี ก า ร นิ เ ท ศ
ติดตามโร ง เรี ยน
ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
2. การติดตามการ
ใชงบประมาณของ
สถานศึกษานํารอง
ในพ้ืนท่ีนวัตกรรม 

 1. จํานวนสถานศึกษานํา
รองพ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษา ในสพท. 
จํานวน 11 โรงเรียน 

 2. จํานวนสถานศึกษานํารอง
ท่ีมีการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาและการเรียนรูเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา จํานวน 11 โรง  

 3. สพท. มีการนิเทศ กํากับ 
ติดตามสถานศึกษานํารองใน
พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
จํานวน 11 โรง รอยละ100 

 4. งบประมาณท่ี สพท.ไดรับ
การจดัสรร จํานวน 36,000  
บาท เบิกจายแลว จํานวน 
36,000 บาท คงเหลือ...0..
บาท 

- สถานศึกษานํารอง
พ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษา มีการ
พัฒนานวัตกรรม
การศึกษาและการ
เรียนรู โดยวิธีการท่ี
หลากหลาย เชน 
การศึกษาดูงาน 
และประชุม 
สัมมนาเพ่ือแลก 
เปลี่ยนเรียนรู และ
นํามาพัฒนา
ปรับปรุงแกไข 
นวัตกรรม ฯลฯ 

 เพ่ือยกระดับผล 
สัมฤทธิท์าง
การศึกษา 

 ของตนเอง 
 -สพท.ไดนิเทศ 
ติดตามการใช
งบประมาณท่ี
จัดสรรให
สถานศึกษาและ
สงเสริมสนับสนนุ 
ใหความชวยเหลือ
สถานศึกษานํารอง
พ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษาในการ
พัฒนานวัตกรรม
การศึกษาและการ
เรียนรูเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา โดย การออก
นิเทศติดตามให

รอยละ 80 - สถานศึกษา 
บางแหง ยังตอง
ไดรับการพัฒนา 
ปรับปรุง ใหเขา
กับบริบทของ
ตนเอง 
- ความรู ความ

เขาใจในการ
บริหารงบ 
ประมาณท่ี
จัดสรรให
สถานศึกษา
ดําเนินงาน 
- ความชัดเจน

ในการจัดทํา
หลักสูตร
สมรรถนะ 

 

ไมมี 



 

 

 

เปาหมายการ
ตรวจราชการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละ / ระดับ
ความสําเร็จ 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ขอเสนอแนะ 
ชวยเหลือทางดาน
วิชาการในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ขงโรงเรียน 
 
 

 
 
 

....ผูรายงาน นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน 
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
เบอรโทร 093-1401998 



 

 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

8. การสรางเครือขายการคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน โดยนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (หลักสูตรการฝกอบรมครูประจําช้ันเพ่ือเปนนักจิตวิทยาประจําสถานศึกษา สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

1. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปงบประมาณ 

2. วัตถุประสงคโครงการ 
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหมีสมรรถนะหลักการทางจิตวิทยา มีทักษะการ 2.1 

วิเคราะหและการดูแลชวยเหลือเด็กนักเรียนอยางเปนระบบ 
 2.2 เพ่ือพัฒนานักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีดีในการแนะแนว

และใหคําปรึกษา ปรับทุกข สรางสุขและพัฒนาอารมณ สังคมและสติปญญา ตลอดจนมีเทคนิคการคุมครองชวยเหลือ
เด็กนักเรียนในภาวะวิกฤตไดทุกสถานการณ 

3. เปาหมายพ้ืนท่ี 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 225 เขต     

4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ. 
 นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับการพัฒนา รอยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5.ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ 

เปาหมายการ
ตรวจราชการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละ / ระดับ
ความสําเร็จ 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1. การพัฒนา
นักจิตวิทยา 
2. การปฏิบัติงาน
ของนักจิตวิทยา 

 

1 .  สํ า นั ก ง าน เ ขต พ้ื น ท่ี
การ ศึกษามีนักจิ ตวิทยา
โรงเรียนประจําสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 
1 คน ไดเขารับการพัฒนา
ตามหลักสูตรฯ  
จํานวน 1 คน 
2. นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจําสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
กา ร ศึกษา ได มี กา รดู แล
ชวยเหลือนักเรียน จํานวน 
6กรณี (Case) ดําเนินการ
ชวยเหลือสําเร็จ จํานวน 0 
ก ร ณี  ( Case)  กํ า ลั ง
ดําเนินการ จํานวน 6 กรณี 
(Case) 
3 .  ก ร ณี ใ น ก า ร ดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนในเขต
พ้ืนท่ีของทานสวนใหญจะ
เปนเรื่องเก่ียวกับเรื่องใด 
    -ปญหาพฤติกรรมและ
อารมณ จํานวน 6 กรณี 
 
 

1. นักจิตวิทยา
โรงเรียนประจํา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มีความรู 
ความสามารถ และ
ทักษะท่ีจําเปนตอ
การดูแลชวยเหลือ
และคุมครองเด็ก
นักเรียน พรอมท้ัง
สรางเครือขาย
รวมกับนักจิตวิทยา
โรงเรียนประจาํ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ใน
ระดบัประเทศ 
ระดับภาค ระดับ
เขตตรวจราชการ 
และระดับจังหวัด 
2. นักจิตวิทยา
โรงเรียนประจาํ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาวาง
แผนการใหความ
ชวยเหลือเด็ก
นักเรียน เปน
รายบุคคล และราย
กลุม พรอมกับครู
ประจําชั้น/
นักจิตวิทยาประจํา
สถานศึกษา รวมถึง
ท้ังใหคําปรึกษา
สําหรับการดูแลเด็ก
นักเรียนท่ีมีปญหา
พฤติกรรม/อารมณ

รอยละ 100 - หนังสือแจงเชิญ
อบรมมีความ
ลาชา ทําให
เตรียมการในการ
เดินทางไป
ราชการไดลําบาก 
- ขาดพ้ืนท่ี

สวนตัว 
สําหรับการให
คําปรึกษาและ 
ปรับพฤติกรรม
เด็ก 

- ควรสงเรื่อง
แจงเชิญอบรม
ลวงหนา เพ่ือ
มีเวลาสําหรับ
การวาง
แผนการ
เดินทาง และ
การขอ
อนุญาตไป
ราชการ 
- จัดสรร

งบประมาณ
เพ่ิมเติม
สําหรับจัดซ้ือ
อุปกรณสื่อ 
เพ่ือใชสําหรับ
การปรับ
พฤติกรรมเด็ก
นักเรียน 



 

 
 

เปาหมายการ
ตรวจราชการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละ / ระดับ
ความสําเร็จ 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
เบื้องตน 
3. เด็กนักเรียนมี
ปญหาดาน
พฤติกรรมและ
อารมณ เก่ียวกับ
พฤติกรรมกาวราว 
การควบคุมอารมณ 
การกลั่นแกลงรังแก 
และติดเกม วางง
แผนปรับพฤติกรรม
ท้ังรายบคุคล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

....ผูรายงาน นางสาวชลณัฐ  วงคสถาน 
 นักจิตวิทยาโรงเรียน 

เบอรโทร 064-6528760 



 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

9.1 โครงการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนสอนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 3 ใหอานออก 
เขียนได 

1. ระยะเวลาดําเนินการ  ทุกปงบประมาณ 

2. วัตถุประสงคโครงการ 
 เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 3ใหอานออกเขียนได 

3. เปาหมายพ้ืนท่ี 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 189  เขต 

4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ. 
 4.1 นักเรียนชั้น ป 1 – 3 ทุกคนผานผลการคัดกรองความสามารถในการอานการเขียนจําแนกตามระดับ

พอใชข้ึนไป 
 4.2 ยกระดับผลการประเมินคุณภาพผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 (NT) ความสามารถทาง ดาน ภาษาไทย

ใหมาก กวารอยละ 50 
5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ 

เปาหมายการ
ตรวจราชการ 

 
ระดับชั้น 

ผลการดําเนินงาน ดานปริมาณ ผลการประเมิน
คุณภาพผูเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 
(NT) ความสามารถ

ทางดานภาษาไทย ป
การศึกษา 2562     

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการคัดกรองความสามารถในการอานการ
เขียนจําแนกตามระดับภาคเรียน 1/2563 

จํานวน
นักเรียนท้ังหมด 

ระดับ
ปรับปรุง  

ระดับ
พอใช    

ระดับดี   
ระดับดี
มาก 

 

1. ทราบผลการ
คัดกรอง
ความสามารถใน
การอานออก 
เขียนไดของ
นักเรียนชั้น ป.1 
– ป.3 ในภาค
เรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2563 
2. ทราบผลการ

ประเมินคุณภาพ
ผูเรียน ชั้น ป.3 
(NT) ปการศึกษา 
2562 

ประถมศึกษา 
ปท่ี 1 

การอาน 2,733 คน 
 
การเขียน2,721 คน 

 44 คน 
  1.61% 
68 คน 
 2.50% 

76 คน 
2.78% 
95 คน 
3.48% 

194คน 
7.10% 
301 คน 
11.06% 

2,419คน 
88.51% 
2,257 คน 
82.95% 

รอยละ 49.27 

ประถมศึกษา 
ปท่ี 2 

การอาน  
       2,650 คน 
การอานรูเร่ือง 

2,651 คน 
การเขียนคํา 
      2,650 คน 
การเขียนเร่ือง  
      2,649 คน 

162 คน 
6.11% 
203 คน 
7.66% 
485 คน 
18.30% 
299 คน 
11.29% 

179 คน 
6.75% 
500 คน 
18.86% 
538 คน 
20.30% 
467 คน 
17.63% 

339 คน 
12.79% 
1,303 คน 
49.15% 
842คน 
31.77% 
1,017 คน 
38.39% 

1,970คน 
74.34% 
645 คน 
24.33% 
785 คน 
29.62% 
866 คน 
32.69% 

      



 

 
 

 

เปาหมายการ
ตรวจราชการ 

 
ระดับชั้น 

ผลการดําเนินงาน ดานปริมาณ ผลการประเมิน
คุณภาพผูเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 
(NT) ความสามารถ

ทางดานภาษาไทย ป
การศึกษา 2562     

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการคัดกรองความสามารถในการอานการ
เขียนจําแนกตามระดับภาคเรียน 1/2563 

จํานวน
นักเรียนท้ังหมด 

ระดับ
ปรับปรุง  

ระดับ
พอใช    

ระดับดี   
ระดับดี
มาก 

 

 ประถมศึกษา 
ปท่ี 3 

การอาน  
       2,337 คน 
การอานรูเร่ือง 

2,338 คน 
การเขียนคํา  
       2,338 คน 
การเขียนเร่ือง 
      2,338 คน 
 

143 คน 
6.12% 
123 คน 
5.26% 
632 คน 
27.03% 
159 คน 
6.74% 

152 คน 
6.50% 
447 คน 
19.12% 
631 คน 
26.99% 
481 คน 
20.37% 

482 คน 
20.6% 
991 คน 
42.39% 
683 คน 
29.21% 
907 คน 
38.45% 
 

1,560คน 
66.75% 
777 คน 
33.23% 
392 คน 
16.77% 
812 คน 
34.42% 
 

 

      

      

 

....ผูรายงาน.นางสาวมณฑาทิพย  ขันแกว 
 ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

เบอรโทร  093-138074 
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9.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร (การคิดเลขเปน) 

1. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปการศึกษา 

2. วัตถุประสงคโครงการ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาผูเรียนประถมศึกษาปท่ี  1 – มัธยมศึกษาปท่ี  3 ใหคิดเลขเปน 
 2.2 พัฒนาผูเรียนใหมีผลการประเมินคุณภาพผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  (NT) และ การทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 สูงข้ึน 

3. เปาหมายพ้ืนท่ี 
 โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 225 เขต 

4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ. 
 รอยละ 60 ของผูเรียน ชั้น ป 3 ป 6 และ ม 3  มีผลการประเมินคุณภาพผูเรียน  (NT) และการ ทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูงข้ึนรอยละ 3 (ผลการสอบป 2561 เปรียบเทียบกับป 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ 

 
 

เปาหมายการ
ตรวจราชการ 

 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละ/ระดบั
ความสําเร็จ 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ    
1. เปรียบเทียบ
คุณภาพการศึกษา 
กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 3 ประถมศึกษา
ปท่ี 6 และ
มัธยมศึกษาปท่ี 3 

 1. สถานศึกษาท่ีผูเรียนใน
ระดับชั้นป. 3  มีผลการ
ประเมินคุณภาพผูเรียน  (NT) 
ปการศึกษา 2562 มีผลการ
ประเมินสูงกวาระดับชาติ 
จํานวน 54 โรง คิดเปนรอยละ
...63.53...... มีผลการประเมิน
ต่ํากวาระดับชาติ จํานวน 31
โรง คิดเปนรอยละ 36.47 

 2. สถานศึกษาท่ีผูเรียนใน
ระดับชั้นป. 6  มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-Net) 
ปการศึกษา 2562 มีผลการ
ประเมินสูงกวาระดับชาติ 
จํานวน .46.. โรง คิดเปนรอย
ละ 56.10 มีผลการประเมิน
ต่ํากวาระดับชาติ จํานวน...
36...โรง คิดเปนรอยละ 
43.90 

 3. สถานศึกษาท่ีผูเรียนใน
ระดับชั้นม. 3  มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-Net) 
ปการศึกษา 2562 มีผลการ
ประเมินสูงกวาระดับชาติ 
จํานวน .4. โรง คิดเปนรอยละ
14.81 มีผลการประเมินต่ํา
กวาระดับชาติ จํานวน..23...
โรง คิดเปนรอยละ .85.19 

มีแนวทางใน
การยกระดับ
คุณภาพการ
เรียนการสอน
คณิตศาสตร
อยางไร 

1.กําหนด
นโยบายในการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักเรียน 
ในการทดสอบ
ระดับชาติ โดย
สนับสนนุให
ดําเนินโครงการ 
พัฒนาระบบการ
ทดสอบ
ความสามารถ
พ้ืนฐานของ
ผูเรียนระดับชาติ 
(National 
Test: NT) 
2.สงเสริมการ

ดําเนินการใช 
การสอนแบบ -
STEM 
Education 
-Open 

Approach 
-PBL. 

1.ผล ONET 
เปรียบเทียบป
2561 และ 2562
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 
และมัธยมศึกษาปท่ี 
3   มีผลลดลง   
2.ผล NT 
เปรียบเทียบป 
2561 และ 2562 
ระดับชั้น ม.3 มีผล
ประเมินสูงกวา
ระดับชาติลดลง 
 

การสงเสริมท่ีครู
ตองการคือ
เทคนิคการสอน 
เทคโนโลยีใน
การใชในชั้น
เรียน การเรียนรู
ของนักเรียนใน
เกิดในสภาพ
ความเปนจริงใน
ปจจุบัน  
หลายๆครั้งได

ทําเรื่อง 
โครงการขอใหมี
การพัฒนาครู
คณิตศาสตรแต
ไมสามารถ
พัฒนาตามสิ่งท่ี
ครูตองการ
โดยตรงการ
แกปญหาอาศัย
การบูรณาการ
กับโครงการสะ
เต็มศึกษาจึง
สามารถนําครู
คณิตศาสตรมา
พัฒนาได 

คุณครู
คณิตศาสตรท่ี
บรรจุใหม มี
ความจําเปนท่ี
ตองไดรับการ
ดูแลเอาใจใส 
ดาน
ประสบการณ 
ใหมีมากข้ึนใน
การสงเสริมให
ครูเปน
ผูอํานวยการ
ใหเกิดการ
เรียนรูแก
ผูเรียนเขา
ใจความ
แตกตาง
ระหวางบุคคล 
เขาใจตนเอง 
ฟงเสียง
นักเรียนมาก
ข้ึนบรรยากาศ
ในหองเรียนมี
วัฒนธรรมการ
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
การฟงและ
การโตแยงได
ในเหตุผลท่ีมี 

ผูรายงาน.นางวิริน วันสมสกุล ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ เบอรโทร  098-7494049 
นายสราวุธ ชัยยอง ศึกษานิเทศกชํานาญการ 093-1358110 
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10. สหกรณโรงเรียน 

1. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปงบประมาณ 

2. วัตถุประสงคโครงการ 
 2.1 สงเสริมใหโรงเรียนในสังกัดเห็นความสําคัญ และสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรม สหกรณในโรงเรียน

อยางมีประสิทธิภาพและครบวงจร ประกอบดวย สหกรณรานคา ออมทรัพย การผลิต และสวัสดิการ 
 2.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขตมีโรงเรียน ตนแบบสหกรณโรงเรียน ระดับประเทศ 

3. เปาหมายพ้ืนท่ี 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 225 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ. 
 รอยละ 60 ของสพท. มีโรงเรียนตนแบบสหกรณโรงเรียน 
5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ 
 

เปาหมายการตรวจราชการ 
ผลการดําเนินงาน รอยละ/ระดับ

ความสําเร็จ 
ปญหา

อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 
1. ติดตามโรงเรียนท่ีเปนตนแบบ

สหกรณโรงเรียนระดบัประเทศ 
 

1 .  มี โ ร ง เ รี ย น ท่ี จั ด
กิ จ ก ร ร ม ส ห ก ร ณ ใ น
โ ร ง เ รี ย น ค ร บ ว ง จ ร 
ประกอบดวย สหกรณ
ร า น ค า  ส ห ก ร ณ อ อ ม
ทรั พย  ก า รผลิ ต  แล ะ
สวัสดิการ จํานวน 35 
โรง คิดเปนรอยละ40.70 
2 .  มี โ ร ง เ รี ย น ท่ี เ ป น
ตนแบบสหกรณืโรงเรียน
ระดับประเทศ จํานวน 1
โรง คิดเปนรอยละ1.16  
3. มีโรงเรียนท่ีสามารถ
บู ร ณ า ก า ร กิ จ ก ร ร ม
สหกรณโรงเรียนกับการ
เ รี ยนการสอน ในกลุ ม
สาระตาง ๆ จํานวน86
โรง คิดเปนรอยละ100 
 
 

สพท. มีการ
สงเสริม 
สนับสนุน
สหกรณ
โรงเรียนสูการ
เรียนรูอยางไร
บาง 
1.
ประชาสัมพันธ
และสราง
ความเขาใจ
ใหกับ
สถานศึกษา
ผูบริหาร
โรงเรียน ครู  
 

รอยละ 40.70 
ของโรงเรียน ใน
สงักัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1  
จํานวน 86 
โรงเรียนท่ีมีการ
ดําเนินงาน
สหกรณครบ
วงจร 
 

1. ไมมี
งบประมา
ณสนับสนุน 
ควรจะให
งบประมา
ณสนับสนุน 
ติดตามการ
ดําเนินงาน  

2. โรงเรียน
ในสังกัด 
สวนมากอยู
ในชุมชน 
เมือง ไมมี
พ้ืนท่ีใน
ดําเนิน ให
ครบ 
 

โครงการ
สหกรณ
นักเรียนสูชีวิต
ท่ีพอเพียง
ตามโครงการ
พระราชดําริ  
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรม
ราชกุมารี  
เพ่ือฝกให
นักเรียนอยู
รวมกัน
แบบสังคฒ
ประชาธิปไตย  
ฝกการบริหาร
จัดการ การ
บันทึกบัญชี  
สงเสริมให 



 

 
 

 
 

เปาหมายการตรวจ
ราชการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละ/
ระดับ

ความสําเร็จ 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 
  2.โรงเรียนมีการดําเนินการ

บูรณาการการความรูเรื่อง
สหกรณในโรงเรียนเขาไปกลุม
วิชา 8 กลุมสาระ  

3.นักเรียนสามารถนําความรู
เรื่องประสบการณเก่ียวกับ
สหกรณโรงเรียนสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได 

4. การพัฒนาการเรียนการ
สอนในกลุมการงานและพ้ืนฐาน
อาชีพ(งานเกษตร) บูรณาการ
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ฯ(สาระเศรษฐศาสตร)ใหนักเรียน
เรียนรูจากการปฏิบัติจริงท่ีจะ
สงผลใหการเรียนรูเกิดผลอยาง
ถาวรท่ีตัวนักเรียน 

5. ผลผลิตท่ีไดรับนําไป
สนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันของนักเรียน 

6. นักเรียนมีความรูและ
ทักษะการเกษตรนําไปปฏิบัติเปน
พ้ืนฐานในงานอาชีพได 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมสหกรณ  4 
กิจกรรมใหครบตาม
เกณฑ  ไดแก  
สหกรณรานคา  
สหกรณออมทรัพย 
สหกรณการผลิต  
และกิจกรรม
สวัสดิการ 

3. สหกรณใน
โรงเรียนไมไดเปน
นโยบายหลักของ 
สพฐ. จึงไมได
งบประมาณในการ
สงเสริม สนับสนุน
งานสหกรณใน
โรงเรียน สวนในการ
ไปติดตามโรงเรียนใช
งบประมาณโดย
บูรณาการการติดตาม
การดําเนินงาน
สหกรณในโรงเรียน
ของโรงเรียนในสังกัด 
อาทิ ไปติดตาม
รวมกับโครงการ
อาหารกลางวัน 
โครงการการรับ
นักเรียน  
 

นักเรียนมี
นิสัยชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน  
เอ้ืออาทรตอ
กัน  มีความ
ขยัน  มีความ
ซ่ือสัตย  รูจัก
เสียสละเพ่ือ
สวนรวม  ซ่ึง
เปนกิจกรรม
การเรียนรู
แบบบูรณา
การในสาระ
การเรียนรู
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
และการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี  
โดยเนน
กิจกรรม
สหกรณ  4  
กิจกรรม  
ไดแก  
สหกรณ
รานคา  
สหกรณออม
ทรัพย 
สหกรณการ
ผลิต  และ
กิจกรรม
สวัสดิการ 



 

 

 

 

เปาหมายการตรวจ
ราชการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละ/
ระดับ

ความสําเร็จ 

ปญหา
อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 
     ควรสอดแทรก

เนื้อหาวิชาการ
สหกรณใหมีอยูใน
ชั่วโมงเรียนของทุก
ชั้นเรียน  เพ่ือให
นักเรียนทุกคนมี
ความรู  ความ
เขาใจ  กับงาน
สหกรณ 
 

 
 

....ผูรายงาน นางสาวรัตติยา  คําอาย 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 
    เบอรโทร  089-4336053 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







นางสาวรัตติยา   คาํอาย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text





 

กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจาํตําบล 

การประชุมศึกษานิเทศก และออกนิเทศโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

 

 

 

 

 



 

29 กรกฎาคม 2563  การประชุมสรางความรับรูและความเขาใจใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครู

วิชาการ รร.คุณภาพประจําตําบล เพ่ือเตรียมพรอมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน

ของรัฐ (ITA Online) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 กรกฎาคม 2563 การอบรมปฏิบัติการเตรียมการประเมิน ITA Online ประจําป 2563 โดยมี

เปาหมายไดแก ครูคอมพิวเตอร ผูมีความสามารถดาน ICT  จากโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ณ หอง

ประชุมลานเงิน สพป.เชียงใหม เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันท่ี 8 สิงหาคม 2563  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผูสอนใหเปน Facilitator เพ่ือสรางสรรค

นวัตกรรมใหกับคณะครูผูสอน โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลระหวางวันท่ี 8-9 สิงหาคม 2563 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

วันท่ี 23 สิงหาคม 2563  การประชุมรับฟงความคิดเห็น ในการเรียนรวม ยุบเลิก โรงเรียนบานสันทราย 

อําเภอดอยสะเก็ดศึกษา ผูปกครองมีมติ ใหนํานักเรียนโรงเรียนบานสันทรายไปรวมกับโรงเรียนใกลเคียง ตั้งแต

ปการศึกษา 2564 เปนตนไป 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการดําเนินการตามมาตรการปองกันโควิค 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

https://datastudio.google.com/reporting/11gZqbX45cbAPZAtn2vQlQOswnsRVWgEb/page/ZcVTB?s=
itft2HVWsLw เว็ปไซด สพป.เชียงใหม เขต 1 ในการกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://datastudio.google.com/reporting/11gZqbX45cbAPZAtn2vQlQOswnsRVWgEb/page/ZcVTB?s=itft2HVWsLw
https://datastudio.google.com/reporting/11gZqbX45cbAPZAtn2vQlQOswnsRVWgEb/page/ZcVTB?s=itft2HVWsLw


 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการดําเนินการตามนโยบายเพ่ิมสัดสวนผูเรียนสายสามัญ สายอาชีพ (50:50) 

1. การดําเนินงานการขับเคลื่อนงานอาชีพ 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ดําเนินการสรางความรูความ
เขาใจ   นโยบายการเพ่ิมสัดสวนผูเรียนสายสามัญ : สายอาชีพ  (50 : 50)  ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจใหกับสถานศึกษา ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง 

2. แจงโรงเรียนดําเนินการวัดบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาตอและการเลือกอาชีพ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปท่ี 3 ทุกคน วิเคราะหความรูความสามารถของตนเองในการศึกษาตอสายอาชีพ
และสายสามัญ ตามความสนใจ  

3.  สงเสริม สนับสนุนใหครูแนะแนว สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับงานอาชีพใหแก
นักเรียน ผานแหลงเรียนรูและ Website อาชีพ 

4. แจงโรงเรียนในสังกัดเปดโอกาสใหสถาบันอาชีวศึกษาเขาไปแนะแนวในโรงเรียน 

                     5. สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะดานอาชีพใหกับนักเรียนเพ่ิม
มากข้ึน โดยผานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู  กิจกรรมชุมนุม/ชมรมตาง ๆ 

  

2. มาตรการสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนไปศึกษาตอสายอาชีพ 

  2.1   ติดตามความรวมมือระหวางสถาบันอาชีวศึกษา 
    1) โรงเรียนมีความรวมมือดานกิจกรรมสงเสริมงานอาชีพกับสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา เชน วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเอกชน ฯลฯ 
 

จํานวนโรงเรียน รวมมือ คิดเปนรอยละ ยังไมรวมมือ คิดเปนรอยละ 
27 1 4 26 96 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
จํานวน 26 โรงเรียน มีกิจกรรมงานอาชีพท่ีรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในพ้ืนท่ี ไดแก
โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย รวมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสารภี   ในโครงการการฝกทักษะพัฒนาความรู
ดานอาชีพใหกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 3 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) โรงเรียนมีความรวมมือดานกิจกรรมสงเสริมงานอาชีพกับหนวยงานเอกชน เชน 
บริษัท โรงแรม ภาคเอกชน รวม 9 โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

จํานวนโรงเรียน รวมมือ คิดเปนรอยละ ยังไมรวมมือ คิดเปนรอยละ 

27 9 33 18 67 



 

 

2.1) โรงเรียนชุมชนวัดทาเดื่อ กิจกรรมเพาะและแปรรูปเห็ดสรางอาชีพ รวมกับ บริษัทเซ็นทรัล กรุป 

 

 

 

 

 

 

2.2) โรงเรียนแมโปงประชาสามัคคี กิจกรรมกิจกรรมชางซอมจักรยานกับรานขางโรงเรียนและ

กิจกรรมการใหบริการดานหองพักรีสอรท 

 

 

 

 

 

 
 

2.3)  โรงเรียนบานหนองโคง กิจกรรม การเรียนรูทองถ่ินตําบลตนเปา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2.4)  โรงเรียนบานบวกคาง  กิจกรรม การเลี้ยงนกกระทาและไขไก โดยมูลนิธิเสริมกลา 

 

 

 

 

 

 
2.5) โรงเรียนสันกําแพงคันธาอนุสรณ  กิจกรรมตีลายแผนแร และปกลายผา รวมกับปราชญชุมชน 

 

 

 

 

 
 

 

2.6)  โรงเรียนวัดลานตอง  กิจกรรมทําขนม เครื่องดื่ม และไดรับการสนับสนุนจากโรงแรมแชงการี

ลา เชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2.7) โรงเรียนบานเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) กิจกรรมตัดผม  สอนโดยครูในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

2.8) โรงเรียนบานปาเสรา การเพาะเห็ดนางฟาภูฎาน เลี้ยงไก เลี้ยงกบ  

 

 

 

 

 

 

 

2.9) โรงเรียนชลประทานผาแตก กิจกรรมตลาดนัดอาชีพในโรงเรียน โดยชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน การแนะแนวของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1  

 1)  สํารวจครูแนะแนวประจําโรงเรียน จากการสาํรวจขอมูลพบวา โรงเรียนในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม เขต 1 มีครูแนะแนวท่ีจบดาน จิตวิทยาแนะแนวท่ีทํา
หนาท่ีครูแนะแนวในโรงเรียน จํานวน 8 ราย จากโรงเรียนท้ังหมด 87 โรง ดังภาพ 

 
 
 
 
 

 

 

   

 

2)  สํารวจขอมูลของสํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม และสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 
19 จังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ การศึกษา จํานวน/คน 
1 จิตวิทยาแนะแนว 8 
2 อ่ืนๆ ไมไดจบดานแนะแนว 44 
3 ไมไดตอบแบบสอบถาม 35 



 

3)  สํารวจขอมูลสถาบันการอาชีพในจังหวัดเชียงใหม  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ดําเนินการจัดตั้งศูนยแนะแนวประจํา
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ดําเนินการจัดทําคําสั่งคณะกรรมการ
ดําเนินงานศูนยแนะแนว 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  กระบวนการสงเสริมพัฒนาโรงเรียน 

  1)  ดําเนินการแจงโรงเรียนในสังกัด (ขยายโอกาส) ระดับมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 3 ดําเนินการให
นักเรียนวัดแววบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาตอและการเลือกอาชีพ โดยใชโปรแกรมของสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   2)  นําผลการดําเนินการวัดแววของนักเรียนในสังกัด (ขยายโอกาส) จากสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดเชียงใหม พรอมท้ังไดแจงใหครูแนะแนวดําเนินการแจงผลการวัดแววใหนักเรียนทุกคน ประกอบการ
ตัดสินใจเรียนตอ 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการวัดแววบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาตอและการเลือกอาชีพ 

 

นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาชั้นปท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
  

จํานวนนกัเรียน 658 คน 

 
ลําดับ บุคลิกภาพโดดเดน จํานวน/คน คิดเปนเปอรเซ็นต 

1 นิยมความจริง 110 16.72 

2 ใฝศิลปะ 96 14.59 

3 ผูนํานักคนหา 63 9.57 

4 ชอบสังคม 62 9.42 

5 ศิลปนผูขยัน 49 7.45 

6 นักวิทยาศาสตรเจาระเบียบ 42 6.38 

7 นักลงมือทําผูเครงครัด 33 5.02 

8 นักสังคมผูคลองแคลว 28 4.26 

9 นักลงมือทําใฝสังคม 24 3.65 

10 มุงเนนประกอบอาชีพอิสระ 24 3.65 

11 ผูสรางสรรคศิลปะ 23 3.50 

12 คลองแคลววองไว 18 2.74 

13 ศิลปนชางคิด 17 2.58 

14 นักวิทยาศาสตรผูลงแรง 13 1.98 

15 ชอบคนหา 11 1.67 

16 นักบริหารผูเครงครัด 11 1.67 

17 ศิลปนเจาระเบยีบ 9 1.37 

18 อนุรักษนิยม 8 1.22 



19 ผูบริหารนอกกรอบ 6 0.91 

20 นักจัดระเบียบสังคม 4 0.61 

21 นายชางนักธุรกิจ 4 0.61 

22 นักวิทยาศาสตรใฝสังคม 1 0.15 

23 ผูนําภาคสนาม 1 0.15 

24 ศิลปนใฝสังคม 1 0.15 

 รวม 658 100.00 

 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะหการวัดแววบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาตอและการเลือกอาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 3 ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
มีบุคลิกภาพ นิยมความจริง เปนอันดับแรก จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 16.72 รองลงมา คือ ใฝศิลปะ 
จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 14.59 ผูนํานักคนหา จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 9.57 ชอบสังคม 
จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 9.42 และ ศิลปนผูขยัน จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 7.45 
 

 

3)  สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ทุกคน นําผลการวัดแววความถนัดไป
ประกอบการจัดทําแผนการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ (ID PLAN) โดยมีครูแนะแนวหรือครูท่ีปรึกษาเปน
ผูแนะนํา  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3cqPOem 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4)  จัดประชุมครูแนะแนวเก่ียวกับ การทําคูมือวางแผนการศึกษาตอ ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษา
ตอและการประกอบอาชีพ ของชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 3 ทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5)  สํารวจความตองการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไมเรียนตอ เพ่ือขอรับการสนับสนุนจาก 
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน จากการสํารวจพบวา นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1 ศึกษาตอในระบบ จํานวน 657 คน ไมเรียนตอจํานวน 1 คนแตไมมีนักเรียนสนใจเขารวม
โครงการดังกลาว ทําใหตองพิจารณาดานเจตคติใหกับนักเรียนเพ่ิมเติม 
 6)  พิจารณาคัดเลือก นักเรียนเพ่ือขอรับทุนการศึกษา สายอาชีพแกนักเรียนในสังกัด โครงการทุน
นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม มีนักเรียนสงชื่อเขารวมคัดเลือก จํานวน 2 ราย 
  1.  เด็กชายเอกมงคล ดลนวสวัสดิ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนทาเหนือวิทยา 
  2.  เด็กชาย ภาคภูมิ อุดทา   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนทาเหนือวิทยา 
 7)  นําผูบริหาร คณะครูเปาหมายในโครงการนวัตวิธี อาชีพในโรงเรียน ปงบประมาณ 2563 ไป
ศึกษาดูงานการสงเสริมอาชีพ 20 หลักสูตร ของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนางาน
อ า ชี พ ใ น โ ร ง เ รี ย น  ซ่ึ ง เ ดิ ม เ น น ด า น ส า ข า โ ร ง แ ร ม เ พี ย ง ด า น เ ดี ย ว 
http://www.chiangdao.ac.th/cdwweb/index.php/9-uncategorised/961-2020-03-12-07-46-26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chiangdao.ac.th/cdwweb/index.php/9-uncategorised/961-2020-03-12-07-46-26


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8)  สงเสริมการจัดงาน Open house ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยใหวิทยาลัย 
สถาบันอาชีพ เขาไปแนะแนวการศึกษา เขาไปแนะแนวการศึกษาดานอาชีพกับนักเรียนในโรงเรียน พรอม
จัดสรรทุนการศึกษาใหนักเรียน 
 9)  สงเสริมการปฏิบัติงานดานอาชีพ การศึกษาตอดานอาชีพใหกับสถานศึกษาขยายโอกาสทาง
การศึกษา ท้ัง 27 แหง และกํากับติดตามการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.  ผลการพัฒนาตามนโยบายเพ่ิมสัดสวนผูเรียนสายสามัญ : สายอาชีพ  (50 : 50) 
 

 

ขอมูลการเรียนตอของนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 (3 ปยอนหลัง) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

 

ปการศึกษา 
นักเรียนชั้น 

ม.3 (คน) 

จํานวนท่ีเรียนตอ 

ประกอบอาชีพ

สวนตัว (%) สายสามัญ สายอาชีพ 
อัตราเรียนตอ       

สามัญ: สายอาชีพ (%) 

2560 639 181 415 28: 65 7 

2561 670 216 439 32 : 66 2 

2562 639 166 411 26 : 64 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
    

 

เปาหมาย กระทรวงศึกษาธกิาร 50 :50 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการดําเนินการ ศูนย HCEC 

         ศูนย HCEC โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พรอมเปนสถานท่ีทดสอบความรูภาษาอังกฤษใหแก

บุคลากรทางการศึกษาในวันท่ี 22 ส.ค. 2563  เปาหมายในการเขารับการทดสอง ของ สพป.เชียงใหม     

เขต 1 รวมจํานวน 54 คน  ทดสอบในวันท่ี 22 สิงหาคม 2563 จํานวน 17 คน และ วันท่ี 5 กันยายน 

จํานวน 37 คน 

 

    

 

การจัดสอบภาษาอังกฤษสําหรับบุคคลากรทางการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม ท่ี ศูนยสอบ รร.ยุพราข 

เม่ือวันเสารท่ี 22 สงิหาคม 2563 จํานวนผูท่ีจะเขารับการทดสอบ จํานวน 85 คน  ในสังกัด สพป.เชียงใหม 

เขต 1 จํานวน      17     คน    มาเขารับการทดสอบครบทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการดําเนินการเรื่องพ้ืนท่ีนวัตกรรม 

          นิเทศ ติดตาม การดาํเนินงานของสถานศึกษานํารองฯ รุนท่ี 1 รวมกับ ศธจ.เชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ศึกษา ดูงานโรงเรยีนนํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา เพ่ือแลกเปลีย่นเรียนรู 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการดําเนินการสรางเครือขายศูนยดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน โดยนักจิตวิทยาในพ้ืนท่ี 

                   ในวันท่ี24 กรกฎาคม 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม เขต 1 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา จัดการประชุม ครูนักจิตวิทยาในโรงเรียนในสังกัด เรื่องระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน และการดูแลกลุมเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในโรงเรียน 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

วันท่ี 14 สิงหาคม 2563 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสภานักเรียนเชียงใหม กาว
ไกลในการยุติรังแกในโรงเรียน ณ โรงแรมวินทรี ซีตี้ รีสอรท เชียงใหม โดยผูเขารวมประชุมเปนประธานสภา
นักเรียน จํานวน 82 คน ครูท่ีปรึกษา จํานน 82 คน รวมท้ังสิ้น 164 คน โดยทีมวิทยากรจากนักจิตวิทยาปะ
จําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และคณะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม กิจกรรมเนนการกระบวนการคิดวิเคราะห คิดแบบ
มีวิจารณญาณ สามารถเผชิญปญหาการกลั่นแกลงรังแกกันในโรงเรียน (Bully) อยางสรางสรรค กอนการปด
การประชุมไดมีการคัดเลือกสภานักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี ผลการคัดเลือก ประธานสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี 
คือ ประธานนักเรียนโรงเรียนบานโปงนอย และคณะกรรมการสภานักเรียนอีก 9 คน 

 

 

 



 

 

 

 



 

กิจกรรมการดําเนินการการอานออกเขียนได คิดเลขเปน 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชมุปฏิบตักิารสือ่สร้างสรรค์นวตักรรมการอา่น ด้วย

กระบวนการ Active Learning 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน ผลสอบ NT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน ผลสอบ O-NET 



   

คณติศาสตรช์ัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2562 

ลาํดบัท่ี 
ชือ่โรงเรยีน อําเภอ/เขต 

จํานวน
ผูเ้ขา้
สอบ 

คะแนน
สงูสดุ 

คะแนน
ตํา่สดุ 

คะแนน
เฉลีย่ 

สว่น
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

มัธย
ฐาน 

ฐาน
นยิม 

1 วดัรอ้งววัแดง สนักําแพง 5 65.00 25.00 50.00 13.78 50.00 50.00 

2 วดัหนองป่าครั่ง เมอืงเชยีงใหม ่ 6 60.00 35.00 49.17 9.75 50.00 60.00 

3 บา้นเชงิดอยสเุทพ เมอืงเชยีงใหม ่ 14 70.00 30.00 48.57 10.93 47.50 45.00 

4 เทพเสด็จวทิยา ดอยสะเก็ด 4 55.00 40.00 47.50 5.59 47.50 0 

5 วดัสนัป่าคา่ สนักําแพง 2 55.00 40.00 47.50 7.50 47.50 0 

6 อนุบาลเชยีงใหม ่ เมอืงเชยีงใหม ่ 308 100.00 5.00 47.11 20.41 45.00 35.00 

7 วดัเจ็ดยอด เมอืงเชยีงใหม ่ 8 75.00 35.00 46.88 12.73 40.00 40.00 

8 วดัขว่งสงิห ์ เมอืงเชยีงใหม ่ 33 80.00 20.00 45.91 15.79 45.00 45.00 

9 ชมุชนบา้นบวกครกนอ้ย เมอืงเชยีงใหม ่ 20 80.00 10.00 43.50 17.61 45.00 50.00 

10 บา้นป่าขยุ ดอยสะเก็ด 8 70.00 15.00 43.13 16.19 45.00 40.00 

11 วดัทรายมลู สนักําแพง 7 65.00 15.00 42.86 17.29 45.00 45.00 

12 วดัป่าขอ่ยใต ้ เมอืงเชยีงใหม ่ 10 65.00 15.00 42.00 16.00 42.50 25.00 

13 บา้นปางน้ําถ ุ ดอยสะเก็ด 8 70.00 25.00 41.25 13.86 37.50 30.00 

14 บา้นแมเ่หยีะสามคัค ี เมอืงเชยีงใหม ่ 12 60.00 25.00 41.25 13.09 45.00 25.00 

15 วดับา้นนอ้ย สนักําแพง 5 45.00 35.00 41.00 3.74 40.00 40.00 

16 บา้นป่างิว้ ดอยสะเก็ด 6 70.00 10.00 40.83 17.66 42.50 45.00 

17 ศริมิงัคลาจารย ์ เมอืงเชยีงใหม ่ 10 55.00 20.00 40.50 11.28 42.50 35.00 

18 บา้นแมฮ่อ้ยเงนิ ดอยสะเก็ด 2 50.00 30.00 40.00 10.00 40.00 0 

19 บา้นทอ่เมอืงลงั เมอืงเชยีงใหม ่ 21 70.00 5.00 39.05 15.63 40.00 40.00 

20 วดัขะจาว เมอืงเชยีงใหม ่ 21 65.00 20.00 39.05 13.77 40.00 40.00 

21 หมูบ่า้นสหกรณ์ 2 แมอ่อน 22 60.00 15.00 38.64 12.72 40.00 45.00 

22 ทา่ศาลา เมอืงเชยีงใหม ่ 11 65.00 15.00 38.18 14.97 35.00 30.00 

23 บา้นทา่หลกุสนัทราย เมอืงเชยีงใหม ่ 24 70.00 10.00 37.08 12.49 35.00 30.00 

24 บา้นแมจ่อ้ง ดอยสะเก็ด 8 60.00 20.00 36.88 13.21 32.50 30.00 

25 
บา้นเชงิดอย(ดอยสะเก็ด
ศกึษา) 

ดอยสะเก็ด 89 85.00 10.00 36.80 15.71 35.00 35.00 

26 คําเทีย่งอนุสสรณ์ เมอืงเชยีงใหม ่ 85 75.00 10.00 36.53 14.16 35.00 30.00 

27 วดัสนัมะฮกฟ้า สนักําแพง 10 50.00 25.00 36.50 9.23 35.00 30.00 



28 วดัรอ้งออ้ เมอืงเชยีงใหม ่ 29 55.00 10.00 36.38 13.77 35.00 20.00 

29 บา้นสนักําแพง สนักําแพง 250 85.00 10.00 35.88 14.70 35.00 35.00 

30 บา้นบวกคา้ง สนักําแพง 6 65.00 15.00 35.83 16.44 35.00 35.00 

31 เจา้พอ่หลวงอปุถมัภ ์1 เมอืงเชยีงใหม ่ 14 55.00 10.00 35.36 11.41 35.00 30.00 

32 บา้นโป่งนอ้ย เมอืงเชยีงใหม ่ 36 65.00 10.00 35.14 14.60 30.00 30.00 

33 วดัป่าตาล สนักําแพง 4 45.00 30.00 35.00 6.12 32.50 30.00 

34 วดัเมอืงสาตร เมอืงเชยีงใหม ่ 10 70.00 10.00 35.00 20.00 30.00 15.00 

35 วดัลา้นตอง สนักําแพง 10 55.00 25.00 35.00 8.37 35.00 35.00 

36 วดัสวนดอก เมอืงเชยีงใหม ่ 34 75.00 15.00 34.85 12.22 35.00 35.00 

37 บา้นลวงเหนอื ดอยสะเก็ด 11 60.00 15.00 34.55 14.21 35.00 15.00 

38 วดัวงัสงิหคํ์า เมอืงเชยีงใหม ่ 14 50.00 10.00 34.29 12.37 32.50 50.00 

39 ศรเีนหร์ ู เมอืงเชยีงใหม ่ 13 55.00 20.00 34.23 11.58 35.00 25.00 

40 วดัเปาสามขา แมอ่อน 12 55.00 20.00 34.17 9.09 35.00 35.00 

41 บา้นออนหลวย แมอ่อน 11 55.00 20.00 34.09 10.62 35.00 40.00 

42 วดัป่าแดด เมอืงเชยีงใหม ่ 16 55.00 15.00 34.06 10.19 35.00 30.00 

43 วดัสนักลางเหนอื สนักําแพง 10 50.00 15.00 34.00 11.14 35.00 35.00 

44 พทุธโิศภน เมอืงเชยีงใหม ่ 173 100.00 0 33.38 14.63 30.00 30.00 

45 สนักําแพงคนัธาอนุสรณ์ สนักําแพง 20 60.00 5.00 33.25 13.99 35.00 40.00 

46 วดัชา่งเคีย่น เมอืงเชยีงใหม ่ 31 75.00 10.00 32.90 15.18 30.00 20.00 

47 บา้นสนัทราย ดอยสะเก็ด 4 40.00 25.00 32.50 5.59 32.50 0 

48 บา้นออนกลาง แมอ่อน 8 50.00 15.00 32.50 10.90 30.00 25.00 

49 วดัเสาหนิ เมอืงเชยีงใหม ่ 11 50.00 20.00 32.27 8.08 30.00 30.00 

50 บา้นมอญ สนักําแพง 10 60.00 15.00 31.50 14.33 27.50 20.00 

51 บา้นแชช่า้ง (เทพนานกุลู) สนักําแพง 21 55.00 5.00 31.19 14.13 30.00 25.00 

52 บา้นป่าเหมอืด ดอยสะเก็ด 22 60.00 10.00 31.14 14.69 30.00 15.00 

53 บา้นสนัตน้มว่งเหนอื ดอยสะเก็ด 12 55.00 10.00 30.83 14.84 30.00 15.00 

54 บา้นตลาดขีเ้หล็ก ดอยสะเก็ด 10 45.00 20.00 30.50 8.50 32.50 20.00 

55 ชมุชนวดัทา่เดือ่ เมอืงเชยีงใหม ่ 11 65.00 10.00 30.45 18.02 25.00 15.00 

56 วดัหว้ยแกว้ แมอ่อน 23 50.00 15.00 30.43 10.62 30.00 40.00 



57 บา้นดอนปิน เมอืงเชยีงใหม ่ 24 50.00 5.00 30.21 11.04 30.00 30.00 

58 บา้นรอ้งขีเ้หล็ก ดอยสะเก็ด 10 55.00 15.00 30.00 12.85 30.00 15.00 

59 บา้นหว้ยทราย เมอืงเชยีงใหม ่ 13 50.00 10.00 30.00 12.09 30.00 20.00 

60 วดัดอนชยั แมอ่อน 3 35.00 25.00 30.00 4.08 30.00 0 

61 บา้นป่าป้อง ดอยสะเก็ด 7 45.00 10.00 29.29 11.78 30.00 30.00 

62 แมต่ะไคร ้ แมอ่อน 6 45.00 20.00 29.17 9.75 25.00 20.00 

63 วดัป่าตนั เมอืงเชยีงใหม ่ 13 40.00 10.00 28.85 8.58 30.00 35.00 

64 บา้นแมป่คูา สนักําแพง 18 70.00 10.00 28.61 14.98 25.00 20.00 

65 บา้นแมด่อกแดง ดอยสะเก็ด 19 50.00 5.00 28.42 10.52 30.00 30.00 

66 แมโ่ป่งประชาสามคัค ี ดอยสะเก็ด 18 45.00 15.00 28.33 11.06 25.00 15.00 

67 สงัวาลยว์ทิยา เมอืงเชยีงใหม ่ 3 35.00 25.00 28.33 4.71 25.00 25.00 

68 บา้นหนองโคง้ สนักําแพง 47 50.00 10.00 28.09 9.76 30.00 30.00 

69 แมค่อืวทิยา ดอยสะเก็ด 33 55.00 10.00 27.88 10.66 25.00 25.00 

70 บา้นบอ่หนิ ดอยสะเก็ด 15 40.00 15.00 27.67 8.92 30.00 15.00 

71 วดัแมผ่าแหน สนักําแพง 2 35.00 20.00 27.50 7.50 27.50 0 

72 บา้นปางแดง ดอยสะเก็ด 13 50.00 10.00 27.31 10.67 25.00 20.00 

73 ชลประทานผาแตก ดอยสะเก็ด 43 50.00 10.00 27.21 9.90 25.00 25.00 

74 บา้นบอ่สรา้ง สนักําแพง 53 50.00 5.00 27.17 9.54 30.00 30.00 

75 บา้นกอสะเลยีม สนักําแพง 7 50.00 10.00 27.14 13.32 30.00 15.00 

76 บา้นป่าเสรา้ ดอยสะเก็ด 30 60.00 10.00 27.00 11.87 25.00 25.00 

77 วดัหว้ยทราย แมอ่อน 19 55.00 15.00 26.58 10.14 25.00 25.00 

78 บา้นโป่งกุม่ ดอยสะเก็ด 11 45.00 10.00 26.36 10.68 30.00 20.00 

79 วดัสนัโคง้ สนักําแพง 4 35.00 15.00 25.00 7.91 25.00 0 

80 ทาเหนอืวทิยา แมอ่อน 18 45.00 5.00 24.72 11.11 22.50 15.00 

81 บา้นป่าไมแ้ดง ดอยสะเก็ด 21 55.00 5.00 24.52 11.64 20.00 20.00 

82 วดัดอนจ่ัน เมอืงเชยีงใหม ่ 26 55.00 5.00 24.23 12.06 25.00 25.00 

83 บา้นแมห่วาน ดอยสะเก็ด 5 40.00 10.00 23.00 10.77 20.00 0 

84 วดับา้นโหง้ สนักําแพง 6 30.00 10.00 18.33 6.87 20.00 20.00 

 

คะแนน 

     

ผลต่าง 

  



ภาคผนวก เอกสารประกอบ (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัชาติ 

    

32.9 2.79 

  

 

ระดบัสงักดั 

    

31.6 4.09 

  

 

ระดบัเขตพื้นท่ี 

    

35.69 

   
          

 

หมายเหตุ X มีคะแนนสูงกวา่ระดบัชาติ สงักดัและ  เขตพื้นท่ี 

  

  

X มีคะแนนสูงกวา่ระดบัชาติ สงักดั   

   

  

X มีคะแนนสูงกวา่ระดบั สงักดั   

    

  

X มีคะแนนตํ่ากวา่ทุกระดบั 

    



 

 คณติศาสตรช์ัน้มัธยมศกึษาปีที ่3 ปีการศกึษา 2562 

 ช่ือโรงเรียน อาํเภอ/เขต คณิตศาสตร์ 

ลาํดบั

ที ่ 

    จาํนวน

ผูเ้ขา้

สอบ 

คะแนน

สูงสุด 

คะแนน

ตํ่าสุด 

คะแนน

เฉล่ีย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

มธัย

ฐาน 

ฐาน

นิยม 

1 บา้นดอนปิน เมืองเชียงใหม่ 25 68.00 12.00 32.80 14.79 32.00 32.00 

2 ชุมชนบา้นบวกครกนอ้ย เมืองเชียงใหม่ 24 68.00 12.00 32.33 14.56 30.00 20.00 

3 บา้นเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) ดอยสะเก็ด 60 68.00 8.00 26.93 10.90 24.00 20.00 

4 ชลประทานผาแตก ดอยสะเก็ด 60 68.00 4.00 26.73 11.94 24.00 32.00 

5 วดัลา้นตอง สนักาํแพง 8 48.00 12.00 26.50 10.76 26.00 28.00 

6 บา้นตลาดข้ีเหลก็ ดอยสะเก็ด 7 32.00 24.00 25.71 2.91 24.00 24.00 

7 วดัวงัสิงห์คาํ เมืองเชียงใหม่ 11 36.00 8.00 25.45 7.49 28.00 28.00 

8 บา้นป่าไมแ้ดง ดอยสะเก็ด 14 40.00 16.00 25.43 6.52 26.00 20.00 

9 บา้นแม่หวาน ดอยสะเก็ด 6 44.00 12.00 25.33 10.24 22.00 20.00 

10 ชุมชนวดัท่าเด่ือ เมืองเชียงใหม่ 28 56.00 12.00 25.29 11.37 24.00 12.00 

11 วดัหว้ยแกว้ แม่ออน 14 52.00 12.00 25.14 11.75 24.00 16.00 

12 บา้นร้องข้ีเหลก็ ดอยสะเก็ด 6 40.00 12.00 24.67 10.18 22.00 0 

13 บา้นแม่ปูคา สนักาํแพง 8 60.00 0 24.50 16.55 20.00 16.00 

14 บา้นหนองโคง้ สนักาํแพง 50 56.00 4.00 24.40 10.83 24.00 20.00 

15 สนักาํแพงคนัธาอนุสรณ์ สนักาํแพง 9 32.00 12.00 24.00 6.25 28.00 28.00 

16 บา้นโป่งนอ้ย เมืองเชียงใหม่ 23 36.00 12.00 23.48 7.85 24.00 16.00 

17 บา้นป่าเสร้า ดอยสะเก็ด 26 40.00 4.00 23.38 8.20 24.00 24.00 

18 วดัหว้ยทราย แม่ออน 13 44.00 12.00 23.38 9.13 24.00 24.00 

19 แม่คือวทิยา ดอยสะเก็ด 21 48.00 8.00 22.67 9.67 20.00 16.00 



20 แม่โป่งประชาสามคัคี ดอยสะเก็ด 12 32.00 12.00 22.33 5.28 24.00 24.00 

21 เทพเสดจ็วทิยา ดอยสะเก็ด 9 36.00 16.00 22.22 6.29 20.00 16.00 

22 บา้นบวกคา้ง สนักาํแพง 8 52.00 8.00 21.50 12.80 18.00 16.00 

23 วดัช่างเค่ียน เมืองเชียงใหม่ 24 48.00 8.00 20.50 9.33 20.00 16.00 

24 วดัดอนจัน่ เมืองเชียงใหม่ 48 40.00 4.00 19.75 8.06 18.00 16.00 

25 ทาเหนือวทิยา แม่ออน 14 36.00 4.00 17.14 7.00 16.00 16.00 

26 สงัวาลยว์ทิยา เมืองเชียงใหม่ 3 16.00 16.00 16.00 0 16.00 16.00 

27 บา้นแม่ฮอ้ยเงิน ดอยสะเก็ด 8 24.00 8.00 15.00 6.56 14.00 8.00 

 

ระดบัเขตพ้ืนท่ี 24.59 

       

 

ระดบัสงักดั 26.98 

       

 

ระดบัชาติ 26.73 

       
          

 

หมายเหต ุ X 

มีคะแนนสูงกวา่ระดบัชาติ สงักดัและ  

เขตพ้ืนท่ี 

   

  

X มีคะแนนสูงกวา่ระดบัชาติ  

    

  

X 

มีคะแนนสูงกวา่ระดบัเขต

พ้ืนท่ี 

    

  

X 

มีคะแนนตํ่ากวา่

ทุกระดบั 

      



 

 

ข้อมลูครูคณิตศาสตร์ท่ีสง่มาเพ่ือการเสนอในการพฒันาในศกัยภาพตามต้องการ 

ชื่อโรงเรียน ชื่อ - นามสกุล วุฒิ/วิชาเอก อาย ุ สอนชั้น 

ประสบการณเปน

ครูผูสอน(จํานวนป) ความตองการพัฒนา/ปญหา 

บานปาเส

รา 

นางเพ็ญนภา. องค

เจริญกิจ 

คณิตศาสตร 39 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

10 การผลิตนวัตกรรม 

บานปา

เหมือด 

วาที่ร.ต.พงษสุรีย ใจ

ปญญา 

คณิตศาสตร 33 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

9 ส่ือการสอน ส่ืออิเล็กทรอนิกส 



คําเที่ยง

อนุสสรณ 

วิไล กลาหาญ คณิตศาสตร 29 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 6 

5 การสอนที่บูรณาโครงงาน 

คําเที่ยง

อนุสสรณ 

นางสาวนาตยา 

ปองกัน 

ครุศาสตร

บัณฑิต เอก

คณิตศาสตร 

34 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

5 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน และ

การผลิตส่ือGSP 

บานปาเส

รา 

นางสาวสุนารี กรอง

บริสุทธิ์ 

คณิตศาสตร 30 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

1 การคิดวิเคราะหโจทยปญหา 

ศรีเนหรู นายวุฒิชยั ตยดี คณิตศาสตร 31 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

5 พัฒนาตนเองในดานวิชาเอกคณิตศาสตร 

ศรีเนหรู นายศุภฤกษ บําเพ็ชร คณิตศาสตร 39 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

7 พัฒนาตนเองในดานวิชาเอกคณิตศาสตร 

ชลประทาน

ผาแตก 

ภัทรภร วงศแกว คณิตศาสตร 39 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

- 3 

14 เทคนิคการสอนการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตร 

ชลประทาน

ผาแตก 

นางสาวอนงนาฎ ใบ

แสง 

ประถมศึกษา 48 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

25 แนวทางการจัดการเรียนรูแบบ Active 

learning และเทคนิคการสอนคณิตศาสตร

ระดับประถมศึกษาแบบตางๆ 

บานปาเส

รา 

นางธนภรณ วงค

สถาน 

คบ./

คณิตศาสตร 

39 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

- 3 

15 การสรางส่ือและนวัตกรรมสําหรับการสอน

คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

อนุบาล

บานทอ

เมืองลัง 

นายราชัน คําบุญ

เรือง 

ศษ.บ. 

คณิตศาสตร (ป.

ตรี) 

36 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

8 การสรางแพลตฟอรมตาง ๆ ในคอมพิวเตอร 

หรือ ในสมาทโฟน 

วัดหวยแกว นางสาวนันทภรณ 

ทรายคํา 

คณิตศาสตร 28 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

3 ไมมี 

บานเชิง

ดอยสุเทพ 

นายจกัรภพ ถาวิชัย ประถมศึกษา 25 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 6 

1 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียน 

บานแมโปง

ประชา

สามัคคี 

นางอภิรดา ขัติมงคล วิทยาศาสตร

ทั่วไป 

38 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6, ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 - 3 

6 เทคนิคการสอน 

บานแมโปง

ประชา

สามัคคี 

กฤษติยา แกวตาต๊ิบ คณิตศาสตร 28 ชั้นประถมศึกษาปที ่

1-6, ชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 1 - 3 

5 ดานการคํานวณ การคิดวิเคราะห 

แมคือวิทยา นางสุมาลี ศิริมงคล คณิตศาสตร 57 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 35 ไมมี 



- 3 

บานแม

ดอกแดง 

นางสาวศิริลักษณ สุ

รินกอง 

ครุศาสตร

บัณฑิต/ฟสิกส 

37 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

9 การจัดอบรมครูทางออนไลน 

บานแม

ดอกแดง 

นางจารุวรรณ มั่งมี ครุศาสตร

บัณฑิต/

ประถมศึกษา 

38 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

10 การอบรมครูทางออนไลน/สอนประจาํชัน้

ไมไดสอนเวียน 

แมคือวิทยา นางสุภัสสร ชินะใจ คณิตศาสตร 37 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

11 การสรางส่ือคณิตศาสตร 

บานหนอง

โคง 

นางสาวรุงทิวา จันธิ

จร 

คณิตศาสตร 31 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

- 3 

2 ความตองการพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอน

ที่แปลกใหม  

วัดหวยแกว นางสาวนิภาวรรณ 

แกวตา 

คณิตศาสตร 29 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 6, ชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 1 - 3 

6 ทักษะการคิดวิเคราะห แกปญหาทาง

คณิตศาสตร 

วัดปาขอย

ใต 

นางสาวมะลิวรรณ 

สุวรรณเลิศ 

คณิตศาสตร 28 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

3 การจัดทําส่ือเรียนการสอน 

เทพเสด็จ

วิทยา 

อลิสา วะสี คณิตศาสตร 31 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

4 การสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ 

วัดวังสิงห

คํา 

สมบัติ ยาแปง คณิตศาสตร 36 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

- 3 

12 อบรมดานคณิตศาสตรที่นับชั่วโมงทํา ว.21 

ได 

วัดวังสิงห

คํา 

วาที่รอยตรีสุรพงษ 

คําใจ 

ป.โท/

คณิตศาสตร 

34 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 6 

6 กระบวนการนําคณิตศาสตรไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 

วัดเมือง

สาตร 

สา ดาทอง ปริญญาตรี 

คบ./เอก

คณิตศาสตร /

ปริญญาโท ศษ.

ม.การบริหาร

การศึกษา 

54 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

22 งบประมาณในการจัดทําใบงาน / ส่ือการ

เรียนการสอน 

บานหนอง

โคง 

อุบลวรรณ ขันแข็ง คณิตศาสตร 43 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

18 การใชGSPชั้นสูง 

บานหนอง

โคง 

นายนิพนธ ศิริมงคล ปริญญาตรี เอก

คณิตศาสตร 

59 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

39 ไมมี 

วัดปาขอย นางคณิตา ใจกลา กศ.บ.การ 43 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 20 พัฒนาการการคิดวิเคราะหของนักเรียน 



ใต ประถมศึกษา / 

ค.ม.โสตทัศน

ศึกษา 

- 3 

ชุมชนบาน

บวกครก

นอย 

นางจันทรจิรา. พนัน

ตา 

ประถมศึกษา 54 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

15 อบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสอน

คณิตป1แบบโครงงาน 

ชุมชนบาน

บวกครก

นอย 

นางชนิดาภา ไชย

ชนะ 

การ

ประถมศึกษา 

41 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

19 การสอนโครงงานคณิตศาสตร ป.2 

หมูบาน

สหกรณ 2 

นายภีระพงษ ใจ

ปญญา 

คณิตศาสตร 33 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

10 พัฒนาส่ือ เกม และนวัตกรรมการสอน

คณิตศาสตร 

ชุมชนบาน

บวกครก

นอย 

วิไลพร สาธาอาจ การ

ประถมศึกษา 

31 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

6 พัฒนาการคิดของผูเรียน 

วัดปาแดด นางสาวอัจฉราพร 

คุณยศยิ่ง 

ประถมศึกษา 27 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 6 

3 - 

บานแม

เหียะ

สามัคคี 

นางเพชรรัตน. 

ปญญาใจ 

วิทยาศาสตร

ทั่วไป 

58 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

34 วิธีการและเทคนิคการพัฒนานกัเรียนเกง

และแกปญหานกัเรียนที่มีปญหาทาง

คณิตศาสตร 

บานแม

เหียะ

สามัคคี 

นางนุจรินทร ทิมัน รัฐประศาสน

ศาสตร 

48 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

16 การฝกทักษะกระบวนการคิดของผูเรียน 

คําเที่ยง

อนุสสรณ 

นางสาวกฤษณา คํา

เงิน 

คณิตศาสตร 24 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

0.1 กระบวนการ plc,การสอนแบบโครงงาน 

วัดขะจาว นายพชร วงศเมฆ คณิตศาสตร 25 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

2 การคิดวิเคราะหของนักเรียน 

ชุมชนบาน

บวกครก

นอย 

นางจันทรจิรา. พนัน

ตา 

ประถมศึกษา 54 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

15 อบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสอน

คณิตป1แบบโครงงาน 

บานแมปู

คา 

เสาวลักษณ จันทะระ ศึกษาศาสตร

บัณฑิต/

คณิตศาสตร 

27 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

- 3 

3 - 

ทาเหนือ นางสาวอัญชลี แกว คณิตศาสตร 35 ชั้นประถมศึกษาปที ่ 5 การทําส่ือและนวัตกรรม เทคนิคการสอน 



วิทยา วงค 4- 6, ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 - 3 

วัดลานตอง นายวรเชษฐ ศรีวิชัย คณิตศาสตร 28 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

- 3 

4 การใชเทคโนโลยีในการสอนวิชาคณิตศาสตร 

บานโปง

นอย 

นางสาวสุกัญญา มา

ทรายคํา 

ครุศาสตร

บัณฑิต วิชาเอก

คณิตศาสตร 

28 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

- 3 

4 เทคนิคการสอนใหสนุกและเขาใจงายขึน้ 

บานโปง

นอย 

นางสาวศิรินภา ต๊ิบ

ขัน 

ครุศาสตร

บัณฑิต 

26 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

1 การจัดการชั้นเรียนและส่ือการสอน 

บานลวง

เหนือ 

นายศิวกร มูลละ ค.บ.

คณิตศาสตร (5 

ป) 

25 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

1 ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ส่ือ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียน

การสอน 

เทพเสด็จ

วิทยา 

น.ส.ณัฐฐาลิยา ภูว

พิทยานนท 

ปริญญาโท เอก

คณิตศาสตร 

35 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

5 กิจกรรมส่ือการสอนคณิตศาสตร 

บานปาปอง พาวสันต วงศไพบูลย คณิตศาสตร 46 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

14 การสอนเชิงวิเคราะห 

วัดเสาหิน อภิวัฒน มังษา คณิตศาสตร 26 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

2 - 

วัดเสาหิน อภิวัฒน มังษา คณิตศาสตร 26 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

2 - 

วัดเสาหิน นายอภิวัฒน มังษา คณิตศาสตร 27 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

3 การสรางทัศนคติที่ดีในการเรียนคณิตศาสตร

ใหกับนักเรียน 

บานแชชาง

(เทพนานุ

กูล),

ดอนปน 

นายณัฏฐชัย แกนขุน

ทด 

คบ.คณิตศาสตร 28 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

1 วิธีการสอน 

วัดปาตาล นางสาวกฤติกานต 

ปานสวัสด์ิ 

คณิตศาสตร 27 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

3 พัฒนาความรูดานวิชาคณิตศาสตร 

บานปางน้ํา

ถุ 

ภัรฎา หนอแกว วิทยาศาสตร 36 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

5 กระบวนการจัดการเรียนรูและกระบวนการ

วัดและประเมินผล 

ศิริมังคลา

จารย 

นางสาวกาญจนา สิ

มาจารย 

ประถมศึกษา 25 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

1 ปญหาเด็กที่เรียนรูชาในหองเรียน ทําให

เรียนชากวาเพื่อน คิดเลขไมคอยได ไมคอย



เขาใจเร่ืองที่ครูสอน ตองการวิธีที่ใชพัฒนา

เด็กใหเขาใจมากขึ้น 

บานบวก

คาง 

นางเพ็ญศรี ปญญา

ศรี 

ประถมศึกษา 57 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

30 การพัฒนาหลักสูตร 

ชุมชนวัด

ทาเด่ือ 

อรุณณี วงศภูดินันท ศษ.ม. 36 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

- 3 

12 การอบรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอน

คณิตศาสตร 

วัดรองวัว

แดงศรี

จันทรวิทยา

คาร 

นายอดุลยวิชญ สี

เกี้ยวฝน 

ปริญญาโท 

วิชาเอกบริหาร

การศึกษา 

38 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 6 

38 - 

สันกําแพง

คันธา

อนุสรณ 

ธัญญารัตน ใจโอบ

ออม 

ครุศาสตร สาขา 

คณิตศาสตร 

27 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

- 3 

3 เด็กไมสามารถคิด วิเคราะหไดดวยตัวเอง 

สันกําแพง

คันธา

อนุสรณ 

นายณัฐวัตร เดินแปง คบ.5ป 

คณิตศาสตร 

31 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

5 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร 

บานบวก

คาง 

ผกาพรรณ อินโปธา ศษ.บ 

บริหารธุรกิจ 

59 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

- 3 

31 ไมชํานาญทางเทคโนโลย ี

บานบอ

สรางนรา

กรประสาท 

นางสกายดาว ใจสัก

เสริญ 

การ

ประถมศึกษา 

39 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

10 ตองการพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว การ

ทองจําแมสูตรคูณ และ การจําสูตรการหา

พื้นที่รูปแบบตางๆ 

บานบอ

สรางนรา

กรประสาท 

นางสกายดาว ใจสัก

เสริญ 

การ

ประถมศึกษา 

39 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

10 การสรางส่ือคณิตศาสตรที่นาสนใจ 

บานทาห

ลุกสันทราย 

นางบุญสรวม แดง

เรือน 

คบ. 

บรรณารักษ

ศึกษา 

60 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

40 เทคนิคการสอน 

บานบอ

สรางนรา

กรประสาท 

นางรุจินันท โสภา

พิมพ 

คณิตศาสตร 44 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

20 พัฒนาการทําวิจยั5 บท การทาํวิทยะฐานะ  

การผลิตส่ือการสอน 

ไมถนัดการทําวิจยัตางๆ 

วัดดอนชัย นางสาวน้ําฝน เหลา

ยา 

คบ.

วิทยาศาสตร

ทั่วไป 

39 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

3 การทําหลักสูตรคณิตศาสตร 



บานบอ

สรางนรา

กรประสาท 

ธนพร นามแกว บริหาร

การศึกษา 

57 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

34 ส่ือการสอนของครู 

บานบอ

สรางนรา

กรประสาท 

นางอําพร เดชโนน

สังข 

การอนุบาล

ศึกษา 

53 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

28 เทคนิคการฝกทักษะการบวก ลบโดยใชจินต

คณิต 

บานสัน

กําแพง 

นางสาวพิลาวัลย 

แดนวิมาน 

คณิตศาสตร 31 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

6 - 

บานสัน

กําแพง 

อําภา ศรีชะนา คณิตศาสตร 58 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

33 พัฒนาการใชส่ือเทคโนโลยีที่ทันสมยั ใหทัน

กับเด็กในยุคสมัยนี้ เพราะการใชส่ือถาผูใช

ขาดเทคนิค วิธีการที่เหมาะสมก็จะทาํใหเด็ก

งง สับสน ไมสนใจเรียน คุยกัน เสียงดัง /

ปญหา เด็กมีความพรอมที่ตางกัน ชวงเวลา

ความสนใจมีนอย ไมคอยมีสมาธิ ทํางาน

เสร็จไมทันตามเวลาที่กําหนด  

บานเชิง

ดอย(ดอย

สะเก็ด

ศึกษา) 

นางสาวณัฏฐณิชา 

ทาลือชัย 

ครุศาสตร

บัณฑิต 

37 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

11 การผลิตส่ือคณิตศาสตร และเกม

คณิตศาสตร 

บานเชิง

ดอย(ดอย

สะเก็ด

ศึกษา) 

นางสาวชัชชญา 

เจริญวงศ 

คณิตศาสตร 33 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

4 - 

บานสัน

กําแพง 

นางรวงทอง เนียม

งาม 

บริหาร

การศึกษา 

57 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

32 พัฒนาทักษะการคิดคํานวณ/การแกโจทย

ปญหา 

วัดสันกลาง

เหนือ,บาน

มอญ 

นางสาวนงนุช ชัย

คุณา 

วท.บ. (สถิติ) 33 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

8 - การจัดการเรียนการสอนโดยการใชส่ือ ICT 

เปนฐาน 

- การจัดการเรียนการสอนโดยใชเกมเปน

ฐาน 

- การสอนแบบทันสมยัและเทคนิควิธกีาร

สอนแนวใหม 

บานสัน

กําแพง 

นางสาวรสนันท แกว

มหานิล 

คณิตศาสตร 28 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

- 3 

4 พัฒการกระบวนการทางคณิตศาสตรโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป 

บานปา

ไมแดง 

นายณัฐวุฒิ ยะเรือน

งาม 

คณิตศาสตร 30 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

- 3 

7 ตองการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมี

ความทันสมัยมากขึ้น 



บานออนก

ลาง 

นางกชพร ปญญา

จันทร 

คณิตศาสตร 38 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 6 

11 ส่ือการเรียนการสอนใหมๆ 

ชลประทาน

ผาแตก 

นางสาวลัดดาวัลย 

ฟองวรรณา 

สถิติประยุกต 36 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

8 การจัดการเรียนการสอน 

บานกอสะ

เลียม 

วาที่รอยตรีรณภพ 

อภิวงคงาม 

พลศึกษา 49 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 6 

3 ไมมี 

วัดสวนดอก นางสาวภานุมาศ 

เรือนสอน 

ครุศาสตร

บัณฑิต วิชา

คณิตศาสตร 

27 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3, ชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4- 6 

3 ตองการพัฒนาดานส่ือการสอน 

บานตลาด

ขี้เหล็ก 

เกศิณี ศรีบุญเรือง คณิตศาสตร 30 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6, ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 - 3 

5 การใชส่ือการสอนออนไลน 

วัดปาตัน นายสันดุษิต เจากลดี คณิตศาสตร 27 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 6 

3 - 

บาน

ออนหลวย 

นายนันทรัตน 

สุวรรณยศ 

ประถมศึกษา 28 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

1 - 

บานบอหิน นางจุฑามาศ จันทร

ศร 

คณิตศาสตร 42 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

18 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

คณิตศาสตร 

บานปาขยุ นายจรัล จันทิพย ศษ.ม. 

เทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

41 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

11 - 

วัดสัน

มะฮกฟา

,วัดสันปา

คา 

นางสาวอัจฉรา โนคํา สุขศึกษา (ค.บ.) 39 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

14 ส่ือการสอน 

วัดสัน

มะฮกฟา

,วัดสันปา

คา 

นางดรรชนี ประภัส

ระกูล 

ภาษาไทย 

(ค.บ.) 

64 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

42 ส่ือการสอน ICT 

วัดสัน

มะฮกฟา

,วัดสันปา

คา 

นางผองนภา รินลา คหกรรมศาสตร 

(ค.บ.) 

56 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

31 ส่ือการสอน 



วัดสัน

มะฮกฟา

,วัดสันปา

คา 

นางพรพรรณ เมือง

สุวรรณ 

ปฐมวัย (ค.บ.) 52 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

29 เทคนิคการสอน และ ICT 

วัดสัน

มะฮกฟา

,วัดสันปา

คา 

นางทิพากรณ วงศษา ประถมศึกษา 

(ค.บ.) 

50 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

12 ส่ือการสอน 

วัดสัน

มะฮกฟา

,วัดสันปา

คา 

นายอรุณ สมบูรณ

ไชย 

พลศึกษา 

(ศษ.บ.) 

33 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

9 ส่ือการสอน 

วัดสัน

มะฮกฟา

,วัดสันปา

คา 

นางสาวนิศารัตน สุ

เต็ม 

ประถมศึกษา 

(ค.บ.) 

24 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

1 ส่ือการสอน 

บานบอ

สรางนรา

กรประสาท 

นายนิพนธ จูเรือน ชีววิทยา 33 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

10 1.นักเรียนบางคนยังขาดทักษะการคิดเลข 

การคิดคํานวณ 

2.ควรจัดฝกอบรมพัฒนากระบวนการจดัการ

เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 

เทพเสด็จ

วิทยา 

อลิสา วะสี คณิตศาสตร 31 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

4 การสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ 

บานแมโปง

ประชา

สามัคคี 

นางสาวกฤษติยา 

แกวตาต๊ิบ 

คณิตศาสตร 29 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6, ชั้น

ประถมศึกษาปที ่1 - 

6 

3 นวัตกรรม/วิจยั 

พุทธิโศภน นางนันทนภัส ศิริ

เขตต 

ศษ.ม. หลักสูตร

และการสอน, 

คณิตศาสตร

ศึกษา 

57 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

33 การสรางส่ือออนไลน เพราะถาทําเปน

เศษสวน หรือรูปภาพบางอยางไมสามารถ

อัปโหลดได 

พุทธิโศภน นายเสกสรรค 

วิเคราะหดาว 

คณิตศาสตร 33 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

4 การทําส่ือออนไลน 

พุทธิโศภน พิมประภา ปนแกว วทบ.

คณิตศาสตร 

27 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

4 ส่ือคณิตศาสตร ป.6 



พุทธิโศภน นางวาสนา ยิสุ ศษม.

ประถมศึกษา 

55 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

32 การสอนออนาํลน 

บานสัน

ทราย 

นางอําไพ บวัเย็น การ

ประถมศึกษา 

59 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

36 - 

บานสัน

ทราย 

นางสาวพิจิตตรา 

พรหมเมตจิต 

การ

ประถมศึกษา 

58 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

27 - 

บานปาง้ิว นายสุชาติ ไชยวัณ คณิตศาสตร 33 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6 

5 แนวทางการสอนสะเต็มศึกษา การสอนแบบ

โครงงาน และการจัดการเรียนการสอนแบบ

DLTVใหมีประสิทธิภาพ 

บานแม

หวาน 

นายจิระพงษ สุภามูล เคมี 43 ชั้นประถมศึกษาปที ่

4- 6, ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 - 3 

14 ผลิตส่ือและส่ิงประดิษฐทางคณิตศาสตร 

ชุมชนบาน

บวกครก

นอย 

นางจันทรจิรา. พนัน

ตา 

ประถมศึกษา 54 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

- 3 

15 อบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสอน

คณิตป1แบบโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการดําเนินการเรื่องสหกรณโรงเรียน 

1.  การดําเนินงานการขบัเคลือ่นกิจกรรมาสหกรณ์ในโรงเรียน 

  1.1  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ดําเนินการติดตามการดําเนินงาน

สหกรณ์ในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  1.2 สนบัสนนุ สง่เสริม โรงเรียนร่วมกิจกรรม“7 มิถนุายน วนักิจกรรมสหกรณ์นกัเรียน” ของทกุปีโดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารีท่ีทรงริเร่ิมจัดให้มีการเรียนรู้การ

สหกรณ์ในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.3 สง่เสริมและสนบัสนุนการ บูรณาการสหกรณ์ในโรงเรียนร่วมกับ โครงการพระราชดําริ เข้าร่วม

ประเมิน โครงการพระราชดําริ ระดบัจงัหวดั 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  2. ผลแหง่ความสาํเร็จในการดําเนินการโรงเรียนตนแบบสหกรณโรงเรียน 

  โรงเรียนตนแบบสหกรณโรงเรียน ระดับประเทศ 

   โรงเรียนหมูบานสหกรณ 2 

  โรงเรียนตนแบบสหกรณโรงเรียน ระดับชมเชย 

   โรงเรียนบานลวงเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนหมูบ้่านสหกรณ์ 2 รับโล ่โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดบัประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินและคดัเลือกโรงเรียนระดบัภาค การประกวดโรงเรียนจดัการเรียนรู้

การสหกรณ์ รางวลัพระราชทาน ประจําปี 2562 กลุม่โรงเรียนภายใต้โครงการ กพด. ของกรมสง่เสริมสหกรณ์ 
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