
 

ของ 
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต 1 

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พื้นฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ 



คํานํา 
 

 ดวยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล                

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยกําหนดใหผูตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบและมีอํานาจในการตรวจราชการเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงาน     

โดยกําหนดใหหนวยรับตรวจในสังกัด  จัดทํารายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ตามแบบ รต.63  จัดสงใหสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัด รายงานเปนภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ไดดําเนินการขับเคลื่อน         

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ใน        

รอบท่ี 2  ตุลาคม 2562 –  สิงหาคม 2563  โดยไดจัดทําเอกสารฉบับนี้ข้ึน เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตาม

นโยบายการตรวจราชการดังกลาว 

 ขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563  รอบท่ี 2  ซ่ึงจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1   มา ณ โอกาสนี้ 

 

   

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 1 

        20  สิงหาคม  2563 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 

   หนา 

คํานํา 
สารบัญ 

 

1. นโยบายท่ี 1 การปลูกฝงความมีระเบียบวินัยทัศนคติท่ีถูกตองโดยใชกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  3 

2. ตัวชี้วัดท่ี 3.1 รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรูท่ีผูเรียน ไดใชกระบวนการคิด 

    วิเคราะหและลงมือปฏิบัติ Active learning  4-7 

3. ตัวชี้วัดท่ี 3.2 แสดงจํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะ 

   การคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน Coding 7-9  

4. ตัวชี้วัดท่ี 3.3 รอยละของครูท่ีไดรับการพัฒนาอบรมวิทยาการคํานวณ Coding  8-10 

5. ตัวชี้วัดท่ี 3.4 รอยละของสถานศึกษาท่ีผูเรียนสามารถสรางนวัตกรรมจากการเรียนรู 

   ตามแนวทางสะเต็มศึกษา STEM Education  12-30 

6. ตัวชี้วัดท่ี 3.5 การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการสื่อสาร  31-32  

7. ตัวชี้วัดท่ี 3.7 รอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียนได ระดับ ป.1-3 และตัวชี้วัดท่ี 26 รอยละ 

   ของผูเรียนท่ีอานคลองเขียนคลอง ป.4-6  33-34 

8. ตัวชี้วัดท่ี 4.1 รอยละของสถานศึกษาท่ีสงเสริมการใชดิจิทัลแพลตฟอรม เพ่ือการเรียนรู 

   หรือเปนเครื่องมือเพ่ือการเรียนรู  35-40 

9. ตัวชี้วัดท่ี 4.2 จํานวนเด็กปฐมวัยท่ีมีสุขภาวะและโภชนาการสมวันตามเกณฑมาตรฐาน  41-46 

10. ตัวชี้วัดท่ี 5.1รอยละของสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลไดรับการพัฒนา   47-51  

11.ตัวชี้วัดท่ี 5.2 รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย  51 

 

ภาคผนวก 
    คําสั่ง สพป.เชียงใหม เขต 1 ท่ี 56/2563  เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ตัวชี้วัด 

และการจัดทํารายงาน การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 
 
 

 



 
 

แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และหนวยงานการศึกษาในจังหวัด 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ขอรายงานผลการติดตามประเมินผล 

ตามประเด็นการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. นโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกตองโดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด  

1. ผลการดําเนินการปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกตองโดยใชกระบวนการลูกเสือ  

และยุวกาชาด 

   สพป.เชยีงใหม เขต 1 ไดดําเนินการสงเสริมกิจกรรมการปลกูฝงความมีระเบียบวินัย ผานกระบวนการ

ลูกเสือและยุวกาชาด    และจัดกิจกรรมดังนี ้

  1.1พิธีทบทวนคําปฏิญาณ และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน“”ลกูเสือเชียงใหมรวมใจ เทิดไทองคราชัน” 

วันพฤหัสบดีท่ี 23 กรกฎาคม 2563   ณ คายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

โดยมีบุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และผูบําเพ็ญประโยชน  ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 คน 

รวมนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญูกตเวทิตาธรรม ดวยการประกอบทบทวนคํา

ปฏิญาณตน ตลอดจนออกบําเพ็ญประโยชนตามสถานท่ีตาง ๆ เพ่ือรวมแสดงพลังความจงรักภักดี และถวาย

พระราชกุศล 

 2. ปญหาและอุปสรรค 

    เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีแพรระบาด

อยางรวดเร็วในหลายประเทศ ซ่ึงเปนโรคติดตออันตรายท่ีรายแรง ดังนั้นเพ่ือลดความเสี่ยงของการแพรระบาด 

สํานักงานลูกเสือแหงชาติ จึงใหเลื่อนการจัดงานตางๆ ออกไป 

 3. ขอเสนอแนะ 

  ไมมี 

 4. ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี (Best Practice) 3 ลําดับแรก (ถามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ท่ีตั้งสถานศึกษา 
โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 

ของตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี 

โรงเรียนวัดขวงสิงห อําเภอเมืองเชียงใหม กิจกรรมลูกเสือ 

 

แบบ รต.63 



 

 
 

 
 

        แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

3.   นโยบายการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

     ประเด็นการตรวจราชการและการติดตามประเมินผล 3.1 การจัดการเรยีนรูดวยวิธีการ Active learning 

    ตัวช ี้วัดตรวจราชการฯ ท่ี 11 รอยละของสถานศึกษาท ี่จัดกระบวนการจัดการเรียนร ูท ี่ผูเรียน ไดใช

กระบวนการคิดว ิเคราะหและลงม ือปฏิบัติ (Active learning) 

  ตารางท่ี 11 แสดงจํานวนและรอยละของสถานศึกษาท ี่จัดกระบวนการจัดการเรียนรูท ี่ผ ูเรียนไดใช 

กระบวนการคิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

 

สังกัด สถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรูฯ (Active learning) 

จํานวนสถานศึกษาท้ังหมด 

(แหง) 

จํานวนสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการ 

เรียนรูฯ (Active learning) (แหง) 

รอยละ 

สพป.ชม.

 

86 86 100 

1. ผลการดําเนินการ 
1.1 สถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม เขต 1 มีการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการ

ปฏิบัติจริง (Active Learning) จํานวน 86 แหง คิดเปนรอยละ.100 

1.2 ผูเรียนมีการทักษะการคิดข้ันสูงรูจักการวางแผน ทํางานเปนกลุม และมีความรับผิดชอบ มีวินัยในการ

ทํางาน สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง 

1.3 ครูสามารถวิเคราะห วางแผน ในออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ประเมินผลการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการทุกสาระการเรียนรูเพ่ิมสูงข้ึน 

2. ปญหาและอุปสรรค 
2.1 ครูผูสอนบางสวนยังใหความสําคัญเนื้อหาวิชาเกรงวาจะมีผลกระทบกับการสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ระดับชาติ มากกวากระบวนการเรียนรูของผูเรียน  

2.1 ครูผูสอนยังขาดความอดทนและรอคอยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู หรือสรางความรูใหเกิดข้ึน

ในตนเองซ่ึงตองใชเวลา 

2.3 ในการออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอนบางสวนยังไมสมบูรณ เชนการวัดและประเมินผลยังไม 

สะทอนผลการเรยีนรู 

 

 

แบบ รต.63 



 

 
3. ข อเสนอแนะ 

3.1  ควรสงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะการบูรณาการขามสาระ ขามชั้นเรียน 

3.2  สนับสนุนสรางระบบเครือขายการจัดการเรียนรูในระดับสถานศึกษาดวยกัน 

3.3  การสรางความมีสวนรวมของเครือขายใหเขามามีบทบาทในการจัดการเรียนรูใหมากยิ่งข้ึน 

4. ตนแบบหรือแบบอยางท่ีด ี(Best Practice) 3 ลําดับแรก (ถามี) 

รายช ื่อสถานศึกษา ท่ีตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด ของตนแบบหรือ

แบบอยางท ี่ดี 
 1. โรงเรียนวัดขวงสิงห    อําเภอเมืองเชียงใหม  โครงการ คุมสิงห ลานนักรบ 

   โรงเรียนไดดําเนินการศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรของ

เมืองเชียงใหม และนํามาใชในการจัดการเรียนรูโดยใช

เนื้อหามาบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนรูทุกกลุมสาระการ

เรียนรูโดยใชวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูฯ (Active 

learning) นํามาใชในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดย

มีกระบวนการดังนี้ดังนี้ 

 กระบวนการ  

      1. ศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรของเมืองเชียงใหม 

      2. สํารวจ ตรวจสอบ วิพากษความคิดเห็นจากผูท่ีมีสวน

ไดเสีย 

     3. จัดทําแนวทางการจัดการเรียนรู รูปแบบการเรียนรู

สาระการเรียนรูทองถ่ิน 

     4. จัดทําแผนบูรณาการ 

     5.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

     6. ประเมินผลการเรยีนรู 

     7. สรุปผลการดําเนินการ 

 ผลการดําเนินการ 

   1. โรงเรียนไดรูปแบบการจัดการเรียนรูจัดกระบวนการ

เรียนรูฯ (Active learning) 

   2. นักเรียนไดเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติจริง 

   3. ครูสามารถออกแบบการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   4. ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข มีความภาคภูมิใจใน

ทองถ่ินของตนเอง 

 



 

 
  2. โรงเรียนบานสันกําแพง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  อําเภอสันกําแพง  การจัดการเรียนรูแนวทาง Constructionism 

     โรงเรียนบานสันกําแพงไดนําทฤษฎีการเรียนรู เพ่ือ

สรางสรรคดวยปญญา (Constructionism) มาใชจัดการ

เรียนรูใหสอดคลองกับการเรียนรูในบริบทแวดลอมรวมสมัย 

โดยมีความเชื่อสําคัญวา ความรูไมไดมาจากการสอนของครู

หรือผูสอนเพียงอยางเดียว แตมนุษยทุกคนมีความสามารถ

สรางความรูไดดวยตนเองภายใตเง่ือนไขสภาพแวดลอมท่ี

เอ้ืออํานวย ไดแก  

      1) การมีอิสระในการเลือกเรียนรูในสิ่งท่ีตนเองสนใจ

หรือถนัด       

      2) การมีกระบวนการเรียนรูท่ีมีความหมายกับผูเรียน 

ดวยการสนับสนุนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติหรือคิดแกไข

ปญหาตางๆ เกิดเปนองคความรูท่ีสรางข้ึนดวยตนเอง  

       3) การสามารถเขาถึงสารสนเทศท่ีสอดคลองกับความ

ตองการไดอยางสะดวก เชน หนังสือ สารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส ปราชญชาวบาน และแหลงเรียนรูตางๆ 

    กระบวนการ 

      โรงเรียนบานสันกําแพงไดดําเนินการจัดการเรียนรูจัด

กระบวนการเรียนรูฯ (Active learning) ดังนี้  

      ข้ันท่ี 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 

      ข้ันท่ี 2 สะกิดใหคนควา (Searching) 

      ข้ันท่ี 3 นําพาสูการปฏิบัติ (Studying ) 

      ข้ันท่ี  4 จัดองคความรู ( Summarizing) 

      ข้ันท่ี 5 นําเสนอควบคูการประเมิน ( Show and 

Sharing) 

   ผลการดําเนินการ 

      1.ผูเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพทางสมอง ไดแก การ

คิดการแกปญหา และการนําความรูไปประยุกตใช 

      2. ผูเรียนไดรับโอกาสมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู     

      3. ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนท้ังในดานการ

สรางองคความรู การสรางปฏิสัมพันธรวมกัน รวมมือกัน

มากกวาการแขงขัน 

       

  

        



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 3.โรงเรียนแมคือวิทยา 

  

 

 

 

 

 

 

 อําเภอดอยสะเก็ด 

  6.  ผูเรียนสามารถสรางองคความรูและจัด

กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 

7. ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนท้ังในดานการ

สรางองคความรู การสรางปฏิสัมพันธรวมกัน รวมมือกัน

มากกวาการแขงขัน 

8. ผูเรียนเรียนรูความรับผิดชอบรวมกันการมีวินัยใน

การทํางาน และการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ   

   โรงเรียนแมคือวิทยา ไดจัดทํารูปแบบการจัดการเรียนรู 

โดยใหความสําคัญไดแก ชวงชั้น1 เปาหมายคืออานออก

เขียนไดเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู      ชวงชั้นท่ี 2 เนน

เรื่องการคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ชวงชั้นท่ี 3 การ

เรียนรูสูสัมมาชีพ โดยจัดกระบวนการเรียนรูฯ (Active 

learning) ผานกิจกรรม “กาดละออน” 

  กระบวนการจัดการเรียนรู  

      1. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานบริบทของชุมชน 

      2. สํารวจ ความคิดเห็นจากผูท่ีมีสวนไดเสีย 

     3. จัดทําแนวทางการจัดการเรียนรู รูปแบบการเรียนรู

บูรณาการท่ีเนนสัมมาชีพโดยใชจัดกระบวนการเรียนรูฯ 

(Active learning) 

     4. จัดทําแผนบูรณาการ 

     5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน“กาดละออน” 

     6. ประเมินผลการเรยีนรู 

     7. สรุปผลการดําเนินการ 

 ผลการดําเนินการ 

     1. สรางบรรยากาศของการมีสวนรวม สงเสริมใหผูเรียน

มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูสอนและเพ่ือนในชั้นเรียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     3. สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในทุกกิจกรรมรวมท้ัง

กระตุนใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู 

  

  

   

 

 

 

 



 
 

 
 

           แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

 

3.2  การจัดการเรยีนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน   (Coding)  

      ตัวชี้วัดตรวจราชการฯ ท่ี 15 รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิด 

แบบมีเหตผุลและเปนข้ันตอน (Coding) 

    ตารางท่ี 12 แสดงจํานวนและร อยละของสถานศึกษาท ี่จ ัดการเร ียนการสอนเพ ื่อฝ ึกท ักษะการค ิดแบบม ี

เหต ุผล  และเปนข้ันตอน (Coding) 

สังกัด สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล 

และเปนขั้นตอน (Coding) 
จํานวนสถานศกึษาท้ังหมด (แหง) จํานวนสถานศกึษาท่ีจัดการเรยีนการ

สอน เพ่ือฝกท ักษะการคิดแบบมี

เหตุผลและเปน ข้ันตอน (Coding) 

(แหง) 

รอยละ 

สพป.เชียงใหม เขต 1 86 86 100 

 

1.  ผลการดําเนินการ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดดําเนินการเตรียมความพรอม

สําหรับครูมาอยางตอเนื่อง โดยในปการศึกษา 2562 ไดดําเนินการ ดังนี้ 

1) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ (Coding) 

สําหรับครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ,2 ,4 และ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2   

2) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ (Coding) 

ของโรงเรียนดีประจําตําบล กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

3) จัดสรรสื่ออุปกรณในการเรียนการสอนโคดดิ้ง ใหกับโรงเรียนแกนนํา 10 โรงเรียน 

4) นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ (Coding) 

5) สงเสริมใหโรงเรียนเขารวมการอบรมและเขารวมโครงการท่ีเก่ียวของของหนวยงานตาง ๆ 

ในปงบประมาณ 2563 ไดดําเนินการขับเคลื่อนการการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการ

คิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน   (Coding) อยางตอเนื่อง โดยดําเนินการ ดังนี้ 

1) โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ(Coding) ทุกโรงเรียน โดยโรงเรียนท่ี

ไดรับการสนับสนุนใหเขารวมโครงการตางๆ นักเรียนมีผลงานท่ีชัดเจน  

แบบ รต.63 



 
 

2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสนับสนุนใหโรงเรียนเขารวมการกิจกรรมการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

3) นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ (Coding) โดยทีมศึกษานิเทศก  

ท้ังการนิเทศตามปกติตนปการศึกษา และการนิเทศเปนการเฉพาะ 

4) โรงเรียนรายงานผลการดําเนินงานมายัง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เม่ือสิ้นภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2562 

5) แผนการดําเนินงานพัฒนาครูชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ,6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3 สําหรับ             

ปการศึกษา 2563 วางแผนใหครูเขาอบรมหลักสูตรออนไลน ของ สสวท. 

6) โรงเรียนไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนาท้ังในสวนของหนวยงาน

ภายนอก และความรวมมือของบุคลากรภายในโรงเรียน 

2. ปญหาและอุปสรรค 

ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณตรงจาก สพฐ. ในการพัฒนาครูผูสอนและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ

เพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding)  

3. ข อเสนอแนะ 

ควรจัดสรรงบประมาณตรงจาก สพฐ. ในการพัฒนาครูผูสอนและสนับสนุนวัสดุอุปกรณเพ่ือ    

ฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding) หรือจัดอบรมหรือจัดสรรวัสดุอุปกรณแกโรงเรียน 

ท้ังนี้การพัฒนาครูระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3, 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3 สําหรับปการศึกษา 2563 ซ่ึงจะใช

หลักสูตรครบทุกชั้นป ควรมีการจัดอบรมกอนเปดภาคเรียนหรือกระตุนใหครูเขารับการอบรมจากสวนกลาง 

เพ่ือใหครูผูสอนมีความรูความเขาใจในเนื้อหา สาระตามตัวชี้วัด เพ่ือใหสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการ

เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ตนแบบหรือแบบอยางท่ีด ี(Best Practice) 3 ลําดับแรก (ถามี) 

รายช ื่อสถานศึกษา ท่ีตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและ

รายละเอียด ของตนแบบหรือ

  1) โรงเรียนคําเท่ียงอนุสรณ อําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม การจัดการเรียนการสอน Coding 

2) โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม การจัดการเรียนการสอน Coding 

3) โรงเรียนบานสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม การจัดการเรียนการสอน Coding 
 



 
 

 
 

           แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

 

3.3  การพัฒนาครูใหม ีความชํานาญในการจัดการเรียนรูภาษาอ ังกฤษและว ิทยาการคํานวณ (Coding)  

1.  ผลการดําเนินการ เรื่อง coding 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดดําเนินการเตรียมความพรอม

สําหรับครูมาอยางตอเนื่อง โดยในปการศึกษา 2562 ไดดําเนินการ ดังนี้ 

1) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ (Coding) 

สําหรับครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ,2 ,4 และ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2   

2) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ (Coding) 

ของโรงเรียนดีประจําตําบล กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

3) จัดสรรสื่ออุปกรณในการเรียนการสอนโคดดิ้ง ใหกับโรงเรียนแกนนํา 10 โรงเรียน 

4) นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ (Coding) 

5) สงเสริมใหโรงเรียนเขารวมการอบรมและเขารวมโครงการท่ีเก่ียวของของหนวยงานตาง ๆ 

ในปงบประมาณ 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายังไมไดจัดอบรมครูผูสอนวิทยาการคํานวณ 

เนื่องจาก ยังไมสิ้นปการศึกษา แตมีโครงการอบรมของหนวยงานภายนอกท่ีดําเนินการและครูผูสอนในสังกัด

เขารวมจํานวน 1 โครงการ คือ  

- กิจกรรม PLC โครงการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะดานโคดด้ิง สูสังคมดิจิทัลใน

อนาคต ดําเนินการโดย สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และเครือขายมหาวิทยาลัย 4 ภูมิภาค วันท่ี 7 ธันวาคม 

2562 ณ หองประชุมเจนีวา โรงแรมเมอรเคียว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 28 โรงเรียน 47 คน 

แผนการดําเนินงานพัฒนาครูชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ,6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3 สําหรับ ป

การศึกษา 2563 วางแผนใหครูเขาอบรมหลักสูตรออนไลน ของ สสวท. 
 

2. ปญหาและอุปสรรค 

ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณตรงจาก สพฐ. ในการพัฒนาครูผูสอนและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ

เพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding)  
 

3. ข อเสนอแนะ 

ควรจัดสรรงบประมาณตรงจาก สพฐ. ในการพัฒนาครูผูสอนและสนับสนุนวัสดุอุปกรณเพ่ือฝก

ทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding) หรือจัดอบรมหรือจัดสรรวัสดุอุปกรณแกโรงเรียน ท้ังนี้

แบบ รต.63 



 
 

การพัฒนาครูระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3, 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3 สําหรับปการศึกษา 2563 ซ่ึงจะใช

หลักสูตรครบทุกชั้นป ควรมีการจัดอบรมกอนเปดภาคเรียนหรือกระตุนใหครูเขารับการอบรมจากสวนกลาง 

เพ่ือใหครูผูสอนมีความรูความเขาใจในเนื้อหา สาระตามตัวชี้วัด เพ่ือใหสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการ

เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ตนแบบหรือแบบอยางท่ีด ี(Best Practice) 3 ลําดับแรก  

รายช ื่อสถานศึกษา ท่ีตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและ

รายละเอียด ของตนแบบหรือ

  1) โรงเรียนคําเท่ียงอนุสรณ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม การจัดการเรียนการสอน Coding 

2) โรงเรียนศรีเนหรู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม การจัดการเรียนการสอน Coding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

           แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

3.4  การจัดการเรียนรูดวยสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
    ตัวช ี้วัดการตรวจราชการฯรอยละของสถานศึกษาท ี่จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM 

Education)  

     ตัวช ี้วัดการตรวจราชการฯ รอยละของสถานศึกษาท ี่ผ ูเรียนสามารถสรางนวัตกรรม จากการ

เรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนและร อยละของสถานศึกษาท ี่จ ัดการเร ียนการสอนสะเต็มศ ึกษา (STEM 

Education)และสถานศึกษาท ี่ผ ูเรียนสามารถสรางนวัตกรรมจากการเรียนร ูตามแนวทาง

สะเต็มศึกษา (STEM Education) 

 

สังกัด 

จํานวน 

สถานศึกษา 

ท้ังหมด (แหง) 

จํานวนสถานศึกษา ท่ี

จัดการเรยีนการสอน 

แบบสะเต็มศึกษา (แห ง) 

 

รอยละ 

จํานวนสถานศึกษาทีผู่เรียน 

สามารถสรางนวัตกรรมจากการ 

เรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

(แหง) 

 

รอยละ 

สพป.ชม.1 

-ระดับปฐมวัย 

 
 

-ระดับประถม 

 

-ระดับ

มัธยมศึกษา

ตอนตน 

 

59 

 

86 

 

26 

 

59 

 

86 

 

26 

 

100 

 

100 

 

100 

 

4 

 
52 

 

 

 

    6.78 

 

     61 

1. ผลการดําเนินการ  

1.1สถานศึกษา ท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย ทุกโรงเรียน คิดเปนรอยละ 100        

ในสั ง กัดสํานักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 1 ไดจัดการศึกษาปฐมวัยตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธ ศักราช 2560 ตามแนวการจัดประสบการณสะ เต็ม ศึกษาใน

ระดับปฐมวัย โดยจัดประสบการณการเรียนรูบูรณาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา 

ในระดับปฐมวัย ท้ัง 4 หลักสูตร ท่ีไดรับการอบรมจากตนสังกัด มีจํานวน 15 โรงเรียนท่ีเปนตนแบบการจัด

การศึกษาดวยสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย  

      1.2  สพป.เชียงใหม เขต 1 สนับสนุนการจัดอบรมครูดวยระบบทางไกลโครงการพัฒนานักเรียนอยาง

แบบ รต.63 
 



 

 
มีคุณภาพดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ปงบประมาณ 

2563  สําหรับครูพ่ีเลี้ยง  ระดับประถมศึกษาตอนตน 8-10 มกราคม 2563 และ 15-17 มีนาคม 2563   ระดับ

ประถมศึกษาตอนปลาย 12-14 มกราคม 2563    

       1.3  สพป.เชียงใหม เขต 1  ไดดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใชการจัดประสบการณแบบ 

STEM ศึกษาในระดับปฐมวัย  โดยกําหนดกิจกรรมการอบรมครูผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย 

โรงเรียนละ 2 คน จํานวน 118 คน  เพ่ือใหมีความรู สรางความเขาใจ สามารถจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย   และเพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในการจัดประสบการณเรียนรูแบบ STEM ศึกษาในระดับประถมศึกษา ในระดับปฐมวัย   

       1.4 สพป.เชียงใหม เขต 1 ไดดําเนินงานโครงการวิจัยสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโครงการ 

STEM Education เพ่ือสิ่งแวดลอม STEM   โดยกําหนดกิจกรรมสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอน แบบ STEM 

Education โดยใช Self-directed learning Style  สรางแรงบันดาลใจใหโรงเรียนและผูเก่ียวของ ในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร  ชวยใหครูผูสอนเห็นตัวอยางการสอนท่ีดีและมีความ

ม่ันใจในการสอนสะเต็มในระดับชั้นเรียน  และครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ไดศึกษาบริบท

สิ่งแวดลอมและนําไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอน STEEM Education  

2. ปญหาและอุปสรรค 
2.1 งบประมาณไมเพียงพอในการจัดซ้ือสื่ออุปกรณในการจัดการศึกษาปฐมวัยดวยสะเต็มศึกษาซ่ึง

เปนซ่ึงเปนสื่ออุปกรณท่ีมีราคาแพงและมีจําหนายในสถานบัน 

2.2 การสงเสริมใหท่ัวถึง และมีผลอยางตอเนื่อง 

3. ข อเสนอแนะ 

ควรจดัสรรงบประมาณเพ่ิมเตมิเฉพาะกิจการศึกษากลุมเปาหมาย 

4. ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี (Best Practice) 3 ลําดับแรก (ถามี) 

    ระดับปฐมวัย 

รายช ื่อสถานศึกษา ท่ีตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 

ของตนแบบหรือแบบอยางท ี่ด ี
 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม อําเภอเมือง การบูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย 

โรงเรียนบานสันกําแพง อําเภอสันกําแพง การจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฏี 

(Constructionism) การเรียนรูเพ่ือ

สรางสรรคดวยปญญา ตามสะเต็มศึกษาใน

ระดับปฐมวัย 

โรงเรียนบานเชิงดอย(ดอยสะเก็ด) อําเภอดอยสะเก็ด การบูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย 

 



 

 
   ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช ื่อสถานศึกษา ท่ีตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด ของ

ตนแบบหรือแบบอยางท ี่ด ี
โรงเรียนศรีเนรูห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม การออกแบบกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา

รวมกับบริบททองถ่ินและวัฒนธรรม 

โรงเรียนบานปาง้ิว อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม การจัดการเรียนการสอนแนวทางสะเต็มศึกษา

การจดัการขยะใบไมในโรงเรียน 
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โครงงานสะเต็มศึกษาเพ่ือการเรียนรูสิ่งแวดลอม

นําถุงนมสวนผสม ทางเทาคอนกรีต 



 

 
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

1. นิเทศติดตามการจัดประสบการณการเรียนรูบูรณาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัย ท้ัง 4 หลักสูตร ของโรงเรียน 15 โรงเรียน ดังนี้ 

1. โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม 
2. โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย 
3. โรงเรียนบานเชิงดอยสุเทพ 
4. โรงเรียนศิริมังคลาจารย 
5. โรงเรียนศรีเนหรู 
6. โรงเรียนบานทาหลุกสันทราย 
7. โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 
8. โรงเรียนวัดบานนอย 
9. โรงเรียนวัดสันปาคา 
10. โรงเรียนบานปาไมแดง 
11. โรงเรียนบานเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) 
12. โรงเรียนชลประทานผาแตก 
13. โรงเรียนบานปาเหมือด 
14. โรงเรียนวัดหวยทราย 
15. โรงเรียนวัดหวยแกว 
2.ใหคําปรึกษาแนะนําบริการทางวิชาการแกผูสอน สถานศึกษาในสังกัดในการบูรณาการจัด
ประสบการณการเรียนรูสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ทุกโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย 

            รูปภาพประกอบกิจกรรมนิเทศ 

     
โรงเรียนวัดหวยทราย 

        
โรงเรียนวัดบานอย 

 
การดาํเนินการอบรมระบบทางไกล สาํหรับครูผูส้อนระดบัปฐมวยั โดยตน้สังกดัเป็นศูนยอ์บรม

 



 

 

 

 
รายงานสรุปการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผานระบบทางไกล 

 
               โครงการพัฒนานักเรียนอยางมีคุณภาพ ดวยการจัดประสบการณการเรียนรู วิทยาศาสตร    
                          คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา รอบครูพ่ีเล้ียง ระดับปฐมวัย 

ระหวางวันท่ี 2 – 3  มีนาคม 2563 
ณ หองประชุมลานเงิน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

ผูรับผิดชอบประสานโครงการฯ    นางพิราวรรณ  ลีลาธรรมสัจจะ   ศึกษานิเทศกชํานาญพิเศษ 
 

 
1. ขอมูลพ้ืนฐานของศูนยการอบรม 

1.1 ชื่อศูนยการอบรม (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  1 
1.2 รายชื่อพ่ีเลี้ยงประจําศูนยการอบรม   นางพิราวรณ  ลีลาธรรมสัจจะ ศึกษานิเทศกชํานาญพิเศษ 
1.3 สถานท่ีจัดอบรม  หองประชุมลานเงิน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  1 
1.4 จํานวนผูรบัการอบรม รวม .. 34 คน  

 ครูปฐมวัย จํานวน 27 คน 
         ศึกษานิเทศก จํานวน  7  คน 
         คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 6 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 40  คน 

2.1 สรุปคาใชจายของโครงการ/กิจกรรม 
1) งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในการดําเนินการ  11,400    บาท 

2) จํานวนผูรบัการอบรม ,วิทยากรพ่ีเลี้ยง ,คณะผูจัดการอบรม รวมท้ังสิ้น  40  คน 

3) รายละเอียดของคาดําเนินการและคาใชจาย 

 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน
คน 

หนวย ราคาตอ
หนวย 

รวมเงิน หมายเหตุ 

1 คาอาหารกลางวัน  
วันท่ี  2-3 กรกฎาคม 2561 

 
3o 

 
2 

 
120 

 
7,200 

 

2 คาอาหารวาง  
วันท่ี  21-22  กรกฎาคม  2561 

 
30 

 
4 

 
35 

 
4,200 

 

รวมคาใชจายท้ังส้ิน 11,400  



 

 
2.2 สรุปผลการดําเนินงาน   

สรุปข้ันตอนการดําเนินงาน           
       ในการดําเนินการการ มีข้ันตอนในการดําเนินงาน  ดังนี้            
            1. จัดทําโครงการเสนอขอรับงบประมาณในการสนับสนุนการจัดการอบรมฯไปยัง  สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรร      

2. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ    
       3. จัดทําหนังสือราชการแจงใหโรงเรียนในโครงการฯ ลงทะเบียนทางระบบออนไลนตามท่ี  สสวท.ได
กําหนดไว         

                4.  กํากับติดตามใหโรงเรียนในโครงการในการลงทะเบียนทางระบบออนไลน 
            5.  จัดประชุมในการเตรียมความพรอมในการเตรียมงานของคณะกรรมการฯและคณะพ่ีเลี้ยงประจํา
ศูนย วางแผนการจัดเตรียมอุปกรณในการอบรม 
           6.  ประสานฝายสถานท่ี จัดสถานท่ี และฝายกลุมเทคโนโลยีทางการศึกษา ตรวจเชค็ระบบสัญญาณ 
           7.ประสานงานฝายปฏิคม จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารวางและน้ําดื่ม 
      8. จัดเตรียมสื่ออุปกรณในการอบรมปลายทาง ท่ีไดรับจาก สสวท. 
           8. ดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ  

               7. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน สงหนวยตนสังกัด และ สสวท.    
 วัตถุประสงค 

      1. เพ่ือพัฒนาทีมวิทยากรทองถ่ินประจําศูนยการอบรมครูดวยระบบทางไกล(ครูพ่ีเลี้ยง)ทําหนาท่ี
รวมกับสสวท.ในการดําเนินการจัดการอบรมขยายผลใหกับครูผูสอน จากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช.สถ.ใหมี
ความรูความเขาใจและสามารถจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามแนวทางสวท.
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

     2. เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. สถ.ใหมี
ความรูความเขาใจและสามารถจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทาง 
สสวท.ไดอยงมีคุณภาพ 

     3. เพ่ือสนับสนุนเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใหแกโรงเรียนในสังกัดสพฐ. สช. สถ. ใหครูใชในการออกแบบหลักสูตรของ
สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในถานศึกษา 

     4. เพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการจัดสื่อสิ้นเปลื้อง และสนับสนุนสื่อท่ีสสวท. พัฒนาข้ึนใหมและ
จําเปนตองมีเพ่ือใชในการจัดอบรมขยายผลและใหครูผูสอนนําไปใชจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

 
ความสําเร็จ 

       1.หลักสูตรการอบรมครูระดับปฐมวัย จัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีในชั้นเรียน ปงบประมาณ 2563 สามารถพัฒนาครูผูสอนให มีความรูความเขาใจในตัวชี้วัด 
กระบวนการจัดการเรียนรู และสามารถนําไปจัดการเรียนรูในชั้นเรียน 

       2.ครูผูไดรับการอบรม มีความรูความเขาใจและสามารถจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในชั้นเรยีนระดับปฐมวัย ในหองเรียนได      
     3. ผูรับการอบรมมีความพึงพอใจในการจัดอบรมครั้งนี้ คิดเปนรอยละ 90  



 

 
ปญหาอุปสรรค 
1. การจัดอบรมครั้งนี้อยูในชวงโรคระบาดเชื้อโคโรนา โรคโควิด 2019  จึงทําใหผูอบรมตอง

ระมัดระวังปองกันตัวเองใหมากข้ึน ในการลางมือบอยๆ สวมหนากากอนามัยตลอดเวลา จึงทําใหผูเขาอบรมไม
คอยสะดวกในการรวมกิจกรรม 

 2. งบประมาณจัดสรรโอนมาไมทันการอบรมทางศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบโครงการปลายทางจึงได
สํารองเงินสวนตัวใชจายคาอาหารและอาหารวางในการอบรมในครั้งนี้  เกินจํานวนงบประมาณ 1,520 บาท 

            3. สื่ออุปกรณในการปฏิบัติบางชุดมีไมครบ จึงทําใหการดําเนินกิจกรรมคลาดเคลื่อนและไมตรงตาม
ตัวอยางทางตนทาง 

ขอเสนอแนะ 
               - ควรจัดสรรงบประมาณจัดซ้ือสื่ออุปกรณใหเพียงพอและถูกตองตามกิจกรรม 
              - ควรมีคูมือในการจัดกิจกรรม ใหแกโรงเรียนเพ่ือนําไปจัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กปฐมวัย ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
     - ควรมีการจัดสรรงบประมาณคาใชจายอาหารกลางวันและอาหารวางใหแกพ่ีเลี้ยงประจําศูนยอบรม
ปลายทางเพราะตองประสานงานกับบุคลากรหลายฝายมาชวยงานการอบรมครั้งนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ภาคผนวก 
รูปภาพประกอบกิจกรรมการอบรม 

 
 

 

 

 
 

ดร.ศิริพงษ นวลแกว ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.ชม.1 กลาวรายงานวัตถุประสงคของโครงการฯ 

  
 

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ รองผูอํานวยการ สพป.เชียงใหม เขต 1  

ประธานในพิธีเปดโครงการอบรมระบบทางไกล รอบครูพ่ีเลี้ยง  

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ผูเขารับการอบรม รับมอบสื่ออุปกรณจากทานประธานในพิธี 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

คณะศึกษานิเทศก ผูรับผิดชอบระดับปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 1 -6 

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 

รวมเปนวิทยากร พ่ีเลี้ยงการอบรม และเขารับการอบรม 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ผูเขารับการอบรมปฏิบัติกิจกรรมตามวิทยากรตนทาง 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ผูเขารับการอบรม ผูเขารับการอบรมปฏิบัติกิจกรรมตามวิทยากรตนทาง 
 

โรงเรียนใน สังกัด ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม   สช. รับเกียรติบัตร ชวงท่ี 1 

จาก นายเดช ศิรินาม ผูอํานวยการ สพป.เชียงใหม เขต 1  
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ขอขอบพระคุณ ผอ.กลุมนิเทศฯสพป.เชียงใหม เขต 2และ 4 ท่ีเปนผูเขาอบรม

และเปนท่ีปรึกษา ชวยเหลือจนงานสําเรจดวยด ี
 



 

 

 
 

 

 

 

 

ศน.พิราวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ สพป.เชียงใหม เขต 1   มอบของขวัญสําหรับ 

ผูเขาอบรมท่ีปฏิบัติกิจกรรมไดยอดเยี่ยม  

         

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

คณะดําเนินงานของเราวิทยากรพ่ีเลี้ยงประจําศูนย สพป.เชียงใหม เขต 1 นองๆนักศึกษาฝกประสบการณ 

มาชวยลงทะเบียนออนไลน เช็คอินใหผูเขารับการอบรม 

   

   
 

ขอขอบพระคุณทาน ผอ.กลุมนิเทศฯ ท้ัง 2 ทาน ท่ีชวยเปนพ่ีเลี้ยงการอบรมครูผูสอน รอบครูพ่ีเลี้ยงครั้งนี้ 



 

 
ภาพประกอบการดําเนินงานการอบรมครูดวยระบบทางไกลโครงการพัฒนานักเรียนอยางมีคุณภาพ 

ดวยการจัดประสบการณเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ปงบประมาณ 2563  

สําหรับครูพ่ีเลี้ยง ระดับประถมศึกษาตอนตน วันท่ี 15 – 17 มีนาคม 2563 

 
วันท่ี 12 มีนาคม 2563 สงมอบกลองอุปกรณและหนังสือการอบรมครูดวยระบบทางไกลโครงการพัฒนานักเรียน

อยางมีคุณภาพดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา  

ระดับประถมศึกษาตอนตน ใหกับครูพ่ีเลี้ยงตัวแทนแตละศูนย โดยใหตัวแทนแตละศูนยเซ็นรับมอบ 

ณ หองศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

 
 



 

 

 
วันท่ี 12 มีนาคม 2563 สงมอบอุปกรณการอบรมครูดวยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษาตอนตน 

 

 
วันท่ี 13 มีนาคม 2563 สงมอบอุปกรณการอบรมครูดวยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษาตอนตน 



 

 

 
วันท่ี 13 มีนาคม 2563 สงมอบอุปกรณการอบรมครูดวยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษาตอนตน อุปกรณ  

 
ตัวแทนศูนยเซ็นรับมอบอุปกรณและหนังสือสําหรับการอบรมครูดวยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษาตอนตน 

จํานวน 1 กลองตอศูนย หนังสือ จํานวน 5 เลมตอศูนย 

 

 

 



 

 
การรับชมการออกอากาศผานชองทาง YouTube IPST Thailand 

ณ หองประชุมของโรงเรียนท่ีเปนศูนยการอบรมครูดวยระบบทางไกล ท้ัง 10 แหง ดังนี้ 

วันอาทิตย ท่ี 15 มีนาคม 2563 

 
ศูนย สพฐ 135 โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย อําเภอเมืองเชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

3.5   การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใชในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชพี 
       3.5.1 การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใชในการสื่อสาร 

             ตัวช ี้วัดการตรวจราชการฯ ท่ี 20 รอยละของผ ูเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1–6 ท ี่ผาน เกณฑ

ทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการสื่อสารในระดับดีข้ึนไป 

ตารางท่ี 14 แสดงจํานวนและรอยละของผูเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1–6 ท ี่ผานเกณฑทดสอบ 

ภาษาอังกฤษเพ ื่อใชในการสื่อสารในระดับดีข้ึนไป 

สังกัด จํานวนผูเรียนระดับ 

ป. 1 – 6 ท้ังหมด     

(คน) 

จํานวนผูเรียนระดบั ป. 1 – 6 ที่ผานเกณฑ 

ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อใชในการสื่อสาร ใน

ระดับดีข้ึนไป (คน) 

รอยละ 

สพป.ชม.1 15517 8704 56.10 

 

 

(EP/MEP/IEP) 
ตัวชี้ว ัดการตรวจราชการฯ ท่ี 21 รอยละของสถานศ ึกษาที มีการจ ัดการศ ึกษาห องเร ียนพ ิเศษ 

ตารางท ี่ 15 แสดงจํานวนและรอยละของสถานศึกษาท ี่มีการจัดการศึกษาห องเรียนพิเศษ (EP/MEP/IEP) 

สังกัด จํานวนสถานศึกษาท้ังหมด 

(แหง) 

จํานวนสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา 

หองเรียนพิเศษ (EP/MEP/IEP) (แหง) 

รอยละ 

สพป.ชม.1 87 5 5.75 

    

    

รวม 87 5 5.75 

 

แบบ รต.63 



4
 

 

ตัวช ี้วัดการตรวจราชการฯ ท่ี 22 รอยละของผู เรียนที ผานการทดสอบทักษะการใช 

ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ    (CEFR) 

ตารางท่ี 16 แสดงจำนวนและร อยละของผ ูเร ียนท ี่ผ านการทดสอบท ักษะการใช ภาษาอ ังกฤษตาม

มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 

 
 

1.  ผลการดําเนินการ  

……………………อยูระหวางการทดสอบ ในวันท่ี 22 สิงหาคม 2563 จํานวน 17 คน และ วันท่ี 5 กันยายน 
จํานวน 37 คน…………-………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ปญหาและอุปสรรค 

……………………………-…………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ข อเสนอแนะ 

………………………………-………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี (Best Practice) 3 ลําดับแรก (ถามี) 

รายช ื่อสถานศึกษา ท่ีตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 

ของตนแบบหรือแบบอยางท ี่ด ี
- - - 

- - - 

- - - 

 

 

 

 

 

สังกัด จํานวน ผูเรียนท่ีผานการทดสอบ CEFR 

ผูเรียนท่ี 
เขารับการ Below A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 
ทดสอบ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
CEFR (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 

ท้ังหมด 
(คน) 

สพป. 54               



 

 
 

แบบ รต.63 

           แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

3.7    การสงเสริมทักษะการอานเขียนภาษาไทยเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอ่ืน 

        ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ รอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียนได (ระดับประถมศึกษาท่ี 1–3) 

   ตารางท่ี 19 แสดงจํานวนและรอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียนได (ระดับประถมศึกษาท่ี 1–3) 

 

สังกัด 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

 จํานวนผูเรียน 

ท้ังหมด (คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีอาน 

ออกเขียนได (คน) 
รอยละ 

จํานวนผูเรียน 

ท้ังหมด (คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีอาน 

ออกเขียนได (คน) 
รอยละ 

สพป. 7580 7016 92.55 7368 7013 95.18 

        ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ  รอยละของผูเรียนท่ีอานคลองเขียนคลอง (ระดับประถมศึกษาท่ี 4–6) 

   ตารางท่ี 20 แสดงจํานวนและรอยละของผูเรียนท่ีอานคลองเขียนคลอง (ระดับประถมศึกษาท่ี 4–6) 

 

สังกัด 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

 จํานวนผูเรียน 

ท้ังหมด (คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีอาน 

คลองเขียนคลอง 

(คน) 

รอยละ 
จํานวนผูเรียน 

ท้ังหมด (คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีอาน 

คลองเขียนคลอง 

(คน) 

รอยละ 

สพป. 6830 6754 98.88 6613 6582 99.53 

  1.  ผลการดําเนินการ  

     1.1 ผลการทดสอบความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test:RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

การอานออกเสียง  คาเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ี  62.54  

การอานรูเรื่อง  คาเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ี  68.68 

รวม 2 สมรรถนะ คาเฉลี่ย   65.61 

     1.2 ผลทดสอบผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-NET ป.6 ปการศึกษา 2562 

          ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 คาเฉลี่ย  52.72 สูงกวาระดับชาติ 49.07  

          ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 คาเฉลี่ย 55.44 สูงกวาระดับชาติ 55.14     

     1.3 ผลการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 จังหวัดสุโขทัย 

การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม กลอนสี่ (1 บท) ป.4-ป.6           เหรียญทองแดง 25 

การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย (คําคมเดิม) ป.4-ป.6           เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 

 

 



 

 
 

 

 

การแขงขันเรียงรอยถอยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6        เหรียญเงิน 28 

การแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ ป.1-ป.3            เหรียญทอง 27 

การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3            เหรียญทอง 12 

การแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ ป.4-ป.6            เหรียญเงิน 28 

การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6            เหรียญเงิน 26 

การแขงขันเรียงรอยถอยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3     เหรียญเงิน 28 

การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน ป.4-ป.6  เหรียญทอง 4 

 

2. ปญหาและอุปสรรค 

- ครูสอนภาษาไทยไมตรงวิชาเอก 

- มีการเปลี่ยนชั้นท่ีสอน 

- การนิเทศไมตอเนื่อง 

3. ขอเสนอแนะ 

- ครูควรสอนในชั้นตอเนื่องอยางนอย 3 ป 

- ใหความสําคัญกับระดับชั้นท่ีเริ่มตน 

- การตั้งทีมนิเทศท่ีตอเนื่อง 

4. ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี (Best Practice) 3 ลําดับแรก (ถามี) 

รายชื่อสถานศึกษา ท่ีตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 

ของตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี 

อยูระหวางดําเนินการ   

   

   

 



 
 
 

 

 
 

           แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

4.   การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมกันในสังคม ประเด็นการตรวจราชการและการติดตามประเมิน 

4.1  การใชดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูหรือสรางอาชีพ 

     ตัวช ี้วัดการตรวจราชการฯ ท่ี 27 รอยละของสถานศึกษาท ี่สงเสริมการใชดิจิทัลแพลตฟอรม เพ่ือ

การเรียนรูหรือเปนเครื่องม ือเพ่ือการเรียนรู 

1.  ผลการดําเนินการ  

  1. การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน         

87 โรงเรียน ดําเนินการ การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาพ้ืนฐาน จํานวน 21 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 24.14  และ

นักเรียนท่ีไดรับการพัฒนา จํานวน 964 คน คิดเปนรอยละ  39.01 ของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปท่ี 6 มีการจัดทํา 

โครงการสงเสริมอาชีพโดยบูรณาการในรายวิชาพ้ืนฐาน 8 กลุมสาระการเรียนรู  

  2. การเสริมสรางทักษะอาชีพในรายวิชาเพ่ิมเติม ระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน  

87 โรงเรียน ดําเนินการ เสริมสรางทักษะอาชีพในรายวิชาเพ่ิมเติม จํานวน 33 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 37.93 และ

นักเรียนท่ีไดรับการพัฒนา จํานวน 1,181 คน คิดเปนรอยละ 47.79 ของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปท่ี 6 ในรายวิชา 

คอมพิวเตอร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร งานเกษตรพอเพียง ตามเอกสารแนบ 1  

  3. การจัดรายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเองเก่ียวกับอาชีพ ระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนใน

สังกัดจํานวน 87 โรงเรียน ดําเนินการจัดรายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเองเก่ียวกับอาชีพ จํานวน 3 โรงเรียน คิด

เปนรอยละ 3.45 และนักเรียนท่ีไดรับการพัฒนา จํานวน 290 คน คิดเปนรอยละ 11.74 ของนักเรียนประถมศึกษา

ชั้นปท่ี 6 การทําขนมจีนน้ําเง้ียว การทําหมอนใบชา มะมวงกวน โคมไฟจากกระดาษสา ขาวปอป  

  4. การจัดโครงงานอาชีพ ระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 87 โรงเรียน ดําเนินการ

จัดโครงงานอาชีพ จํานวน 7 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 8.05 และนักเรียนท่ีไดรับการพัฒนา จํานวน 370 คน คิดเปน

รอยละ 14.97 ของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปท่ี 6 โรงเรียนไดดําเนินการขับเคลื่อนโครงการอาชีพในการแขงขัน

ศิลปหัตถกรรมในระดับเครือขาย ระดับเขตพ้ืนท่ี และระดับชาติ (ภาคเหนือ)  

  5. การจัดฐานการเรียนรูเก่ียวกับอาชีพ มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 87 โรงเรียน ดําเนินการการจัด

ฐานการเรียนรูเก่ียวกับอาชีพ จํานวน 86 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 98.85 และนักเรียนท่ีไดรับการพัฒนา จํานวน 

2,449 คน คิดเปนรอยละ 99.11 ของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปท่ี 6 โดยการสรางประสบการณตรงท่ีสัมพันธกับ

ชีวิตจริง ใหกับนักเรียน โดยบูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนตนแบบศูนย

เรียนรูตามแนวพระราชดําริปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสงเสริมการทํางานและมี

อาชีพสุจริต เกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ      

  6.  การเสริมทักษะอาชีพในกิจกรรมพัฒนาผู เรียน โรงเรียนในสังกัดจํานวน 87 โรงเรียน 

ดําเนินการการจัดฐานการเรียนรูเก่ียวกับอาชีพ จํานวน 50 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 57.47 และนักเรียนท่ีไดรับการ

พัฒนา จํานวน 1,283 คน คิดเปนรอยละ 51.92 ของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปท่ี 6 กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม

นักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน หรือจัดในรูปชุมชุม/ชมรม เพ่ือใหนักเรียนรูจัดอาชีพ มี

แบบ รต.63 



 
 
ทักษะพ้ืนฐานการปฏิบัติงานตามอาชีพ เชน ตัดผม ทําขนม นวด       การทําอาหาร และการเรียนรูอาชีพในชุมชน 

7. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โรงเรียนในสังกัดจํานวน 87 โรงเรียน ดําเนินการการจัดฐานการ

เรียนรูเก่ียวกับอาชีพ จํานวน 11 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 12.64 และนักเรียนท่ีไดรับการพัฒนา จํานวน 448 คน 

คิดเปนรอยละ 18.13 ของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปท่ี 6 โดยจัดทําหลักสูตรระยะสั้นโดยการเรียนรูจากปราชญ

ชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูท่ีมีความเชี่ยวชาญดานงานอาชีพท่ีนักเรียนสนใจ เชน อาชีพตัดผม ทําขนม ทํา

กระดาษสา  เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดเสริมทักษะ และฝกประสบการณอาชีพจากผูมีความเชี่ยวชาญเพ่ิมเติมใน

อาชีพตาง ๆ  

8.  การสรางเสริมประสบการณอาชีพ (Work Experience) โรงเรียนในสังกัดจํานวน 87 โรงเรียน 

ดําเนินการการการสรางเสริมประสบการณอาชีพ จํานวน 11 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 12.64 และนักเรียนท่ีไดรับ

การพัฒนา จํานวน 605 คน คิดเปนรอยละ 24.48 ของนักเรียนประถมศึกษาชั้นป ท่ี 6โดยการสรางเสริม

ประสบการณอาชีพโดยเปดและสรางโอกาสใหนักเรียนไดสัมผัสและทดลองทํางานท่ีตนเองสนใจ  เพ่ือประกอบการ

ตัดสินใจ ในการเลือกเสนทางการศึกษาตอและการมีงานทํา สําหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปท่ี 6 ใหนักเรียนได

เรียนรูจากท่ีบาน จากภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือการสํารวจโลกของอาชีพ  

  ผลการดําเนินงานระดับสถานศึกษา 

           สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการอาชีพ สูการปฏิบัติใหกับนักเรียนในดานตางๆ ประกอบดวย  

            1. การจัดกิจกรรมการแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน สถานศึกษาไดดําเนินการดังนี้ 

               1.1 จัดใหมีแผนงานแนะแนว เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีผูรับผิดชอบ

การดําเนินการตามแผนงานแนะแนว มีการใหนักเรียนดําเนินการวัดแววดานอาชีพทุกคน  มีการจัดกิจกรรมงานตางๆ ท่ี

จัดทําข้ึนโดยพิจารณาจากขอมูลพ้ืนฐานรายบุคคลของผูเรียนในสถานศึกษา  

                1.2 มีการจัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียนไดรูจักการวางแผนชีวิตของตนเองไดอยางสอดคลองกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการจัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียนไดรูจักศักยภาพของตนเอง มีการจัดกิจกรรม

สงเสริมการวางแผนชีวิต ท้ังดานการเรียนและการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียนในสถานศึกษาและ

สอดคลองกับสภาพของโรงเรียน/ชุมชน จนทําใหผูเรียนสามารถใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือก

ประกอบอาชีพหรือศึกษาตอเพ่ือใหชีวิตมีความเจริญกาวหนาไปไดอยางสมดุลและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ  

                       1.3  มีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนใหสามารถ แกปญหาและพัฒนาตนเองไดอยางสอดคลองกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสถานศึกษาจัดใหมีระบบดูแลชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูเรียนเพ่ือใหสามารถ 

แกปญหาและพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสมกับตนเองและสภาพแวดลอม อยางเปนเหตุเปนผลท้ังนี้บุคลากรและ

ผูเก่ียวของท้ังในและนอกสถานศึกษา มีสวนรวมในระบบดูแลชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูเรียนทําใหผูเรียนสามารถ

นอมนํา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนาตนเองได 

            2. กิจกรรมนักเรียนสถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้ 

                 2.1 จัดใหมีแผนงานโครงการและผูรับผิดชอบในการดําเนินการสงเสริมกิจกรรมนักเรียนท่ีสนับสนุนให

ผูเรียนใชทักษะชีวิตการดําเนินงานดานอาชีพ สงเสริมกิจกรรมนักเรียนท่ีสนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิต 

กิจกรรมในแผนงาน เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะ

กระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู 

มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพ่ือการดํารงชีวิต

และครอบครัว และสอดคลองกับสภาพภูมิสังคมและบริบทของสถานศึกษา  

                         2.2 จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด หรือผูบําเพ็ญประโยชน สอดคลองกับหลักปรัชญาของ



 
 
เศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน มีความหลากหลายและสอดคลองกับสภาพภูมิสังคมและ

บริบทของสถานศึกษา และกอใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษา และชุมชน สังคม  

                        2.3 สงเสริมใหมีการจัดต้ัง ชุมนุม ชมรม เก่ียวกับงานอาชีพ โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลายและ

สอดคลองกับสภาพภูมิสังคมและบริบทของตลอดท้ังมีการขยายผลสูชุมชน สังคม  

                 2.4 สงเสริมให มีการจัดต้ังชุมนุม ชมรมกิจกรรมการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับภู มิปญญาทองถ่ิน

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ประเพณีทองถ่ิน หลักคําสอนทางศาสนาท่ีตนนับถือ สงผลใหผูเรียนเห็นคุณคา ภูมิใจ 

และรวมเชิดชูภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ประเพณีทองถ่ิน หลักคําสอนทางศาสนาท่ีตนนับถือ  

    3.  กิจกรรมสหกรณในโรงเรียน สงเสริมใหมีการจัดตั้งสหกรณในโรงเรียนใหครบวงจร ดังนั้น 

         3.1  สงเสริม กิจกรรมสงเสริมผลผลิต ใหนักเรียนทําการเกษตรหรืองานฝมืออ่ืนรวมกันในโรงเรียน

หรือท่ีบานเพ่ือเสริมความเขาใจเรื่องสหกรณ  และเปนการฝกทักษะในสิง่ท่ีเรียนมา  เชน  การเลี้ยงไกรวมกัน  การ

ทําแปลงผักสวนครัว  การทําขนม ฯลฯ  เปนการฝกนิสัยขยันหม่ันเพียร  ฝกใหมีสวนรวมในการทํางานรวมกันแบบ

สหกรณ  ฝกใหมีการวางแผนการผลิต  และการบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม   ฝกใหมีความรับผิดชอบ 

        3.2  สงเสริม กิจกรรมรานคา เพ่ือจัดหาสินคาเครื่องอุปโภค  บริโภคท่ีจําเปน  และเปนความตองการ

ของ สมาชิกตลอดจนรวบรวมผลิตภัณฑของสมาชิกมาจําหนาย  ข้ันตอนของกิจกรรมรานคา  คือ  สมาชิกมีความ

ตองการ  สหกรณสํารวจ  สหกรณจัดหาสินคามาจําหนาย  ดําเนินการจําหนายสินคาใหสมาชิก สมาชิกใชประโยชน

จากสินคา จายเงินเฉลี่ยคืนใหสมาชิก ทําใหนักเรียนมีทักษะในการซ้ือสินคา     ขายสินคา การเลือกสินคา และการ

บันทึกบัญชีอยางงายๆ ใหมีสวนรวมในการทํางานรวมกันอยางมีระบบและแบบแผน ฝกใหมีความรับผิดชอบ และ

ฝกการตัดสินใจ 

       3.3  สงเสริม กิจกรรมสหกรณออมทรัพย เปนกิจกรรมท่ีมุงใหนักเรียนเก็บออมทรัพยในระหวางเปน

นักเรียน  เพ่ือเสริมความเขาใจเพ่ือเปนการฝกใหนักเรียนมีนิสัยการออม  รูจักประหยัด ฝกนิสัยใหประหยัด อดออม

และไมฟุมเฟอย ฝกใหมีสวนรวมในการทํางานรวมกันอยางมีแบบแผน ฝกใหมีระเบียบวินัย มีสัจจะกับตนเอง 

       3.4  สงเสริมกิจกรรมการศึกษาและสวัสดิการ เปนกิจกรรมท่ีนักเรียนรวมกันจัดข้ึน เพ่ือใหบริการใน

สิ่งท่ีเปนความรูหรือสิ่งท่ีจะใชประโยชนรวมกันแกนักเรียนเปนสวนรวมหรือเปนการสรางนิสัยการคนควา การ

ใหบริการ เอ้ือเฟอและแบงปนกัน ตลอดจนรับผิดชอบรวมกัน ฝกใหมีนิสัยเอ้ือเฟอแบงปนกัน  เสียสละเวลาทําตัวให

เปนผูบริการ ฝกใหมีสวนรวมในการทํางาน  ฝกใหมีการวางแผนในการทํางาน ฝกระเบียบวินัยในการควบคุมกันเอง 

 

             4. การจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนผูเรียนในดานอ่ืน ๆ ไดแก  

                  ดานเศรษฐกิจ  โดยมีเปาหมายท่ีสําคัญคือใหผูเรียนรูจักควบคุมใชจายของตนเอง ใชจายอยางมี

เหตุผล ใชจายพอประมาณ ใชจายอยางประหยัด  ใชจายเทาท่ีจําเปน โดยสงเสริมใหนักเรียนจัดทําบัญชีรายรับ

รายจายของแตละวัน รูจักออมเงิน เรียนรูระบบการฝากเงิน เรียนรูระบบออมเงิน เรียนรูระบบสหกรณและมีการ

สงเสริมใหใหนักเรียนมีการออมทรัพยในโรงเรียน  รูจักสรางรายไดหรืออาชีพ สรางรายไดหรืออาชีพสอดคลองกับ

ความตองการ สอดคลองกับสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรทองถ่ิน  

                  ดานส่ิงแวดลอม   สถานศึกษาไดสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการแกปญหาหรือพัฒนา 

สถานศึกษา ชุมชน ชวยกันสรางสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ ปลุกจิตสํานึกรักสิ่งแวดลอม ฟนฟูแหลงเสื่อม

โทรมในทองถ่ิน ดูแลสถานท่ีทองเท่ียวในทองถ่ิน 

                  ดานวัฒนธรรม   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดสืบสานวัฒนธรรมไทย สรางจิตสํานึกรักษ

ไทย  รักบานเกิด ฟนฟูและอนุรักษอาหารทองถ่ิน ดนตรีไทยและเพลงไทย โบราณสถานและโบราณวัตถุ 



 
 
             ปญหาและอุปสรรค 

             1.  หนวยงานท่ีเก่ียวของทางการศึกษาซ่ึงรับผิดชอบโดยตรงในจังหวัด คือ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ขาดการประสานงานและการวางแผนทํางานรวมกันเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

             2.  ไมไดรับการสนับสนุน จัดสรรงบประมาณใดๆ ในการดําเนินงานจากหนวยงานตนสังกัด  มีการอนุมัติ

โครงการในแผนปฏิบัติการแตไมมีเงินในการดําเนินการตามกิจกรรม  

              ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

              1.ควรคํานึงถึงจุดหมายในการจัดการศึกษาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวยเพราะ

ระดับประถมศึกษา ไดระบุไววา การศึกษาระดับนี้เปนชวงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุงเนนทักษะพ้ืนฐานดาน

การอาน การเขียน การคิดคํานวณ ทักษะการคิดพ้ืนฐาน การติดตอสื่อสาร กระบวนการเรียนรูทางสังคม และ

พ้ืนฐานความเปนมนุษย 

     2. สถานศึกษาควรออกแบบพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิตใหสอดคลองกับบริบทของ

พ้ืนท่ี ท้ังนี้ตองคํานึงถึง บริบทของชุมชน ทองถ่ิน สังคมโลกดวย 

      3. ควรเปนกิจกรรมท่ีสนับสนุน และสงเสริมใหทําอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการตอยอดในการประกอบ

อาชีพของนักเรียนตอไปในอนาคตได 

      4. ควรระบุการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานอาชีพใหมีหลากหลาย 

      5.  ควรมีการแขงขันการดําเนินงานดานอาชีพระดับประเทศ 

ตนแบบ/แบบอยางท่ีด ี

             สถานศึกษาในสังกัดท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนาจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจนมีผลงานปรากฎชัดเจน มี

รางวัลผลการปฎิบัติท่ีดี ไดแก        

1. โรงเรียนบานลวงเหนือ รับมอบปายโรงเรียนตนแบบ ศูนยการเรียนรูตามแนวพระราช    ดําริ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก ฯพณฯ องคมนตรี ทานพลากร สุวรรณรัตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. โรงเรียนทาศาลา ไดรับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขันประดิษฐงานใบตอง

ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2563 จังหวัดสุโขทัย 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. โรงเรียนวัดหวยทราย ไดรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.

4 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2563 จังหวัดสุโขทัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดรวมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

คณะทํางานขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หนวยงานการศึกษาจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2562 

โรงเรียนบานลวงเหนือ ไดเปนตัวแทนของโรงเรียนในสังกัด เขารวมแขงขันการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง ดานงานสงเสริมอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

           แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

4.  การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมกันในสังคม ประเด็นการตรวจราชการและการติดตามประเมิน 

4.2 การสงเสริมเด็กปฐมวยัสขุภาวะ และโภชนาการ 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ  จํานวนเด็กปฐมวัยท่ีมีสุขภาวะและโภชนาการสมวัยตามเกณฑ มาตรฐาน 

                ตารางท ี่ 21 แสดงจํานวนเด็กปฐมวัยท่ีมีสุขภาวะและโภชนาการสมวยัตามเกณฑมาตรฐาน 

หนวยงาน จํานวนนักเรียน 

 

(คน) 

น้ําหนักของเด็กตามเกณฑมาตรฐาน สวนส ูงของเด็กตามเกณฑ
 น้ําหนักตํ่ากวา น้ําหนักสมวัย น้ําหนักเก ิน สวนสูงตํ่า สวนส ูงสมวยั สวนสูงเก ิน 

เกณฑมาตรฐาน ตามเกณฑ กวาเกณฑ กวาเกณฑ ตามเกณฑ กวาเกณฑ 

มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน 

สพป.ชม.1 2,923 195 2,554 163 159 2,603 232 
 

1 . ผลการดําเนินการ  

      จากการดําเนินงานในดานสุขภาวะและโภชนาการ  พบวา  เด็กปฐมวัยในโรงเรียนท่ีจัด 

การศึกษาปฐมวัยในสังกัด สพป.เชียงใหม เขต 1 จํานวน 59 โรงเรียน  มีนักเรียนจํานวน 2,923 คน  มีน้ําหนักต่ํากวา

เกณฑจํานวน 195 คน  คิดเปนรอยละ  6.67  มีน้ําหนักสมวัยตามเกณฑมาตรฐานจํานวน  2,554 คน  คิดเปนรอยละ 

87.37  และมีน้ําหนักเกินกวาเกณฑมาตรฐาน จํานวน 163 คน   คิดเปนรอยละ 5.57  และในดานสวนสูงของเด็ก  

พบวา  มีสวนสูงต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน จํานวน 159 คน  คิดเปนรอยละ 5.43  มีสวนสูงสมวัยตามเกณฑมาตรฐาน 

จํานวน 2,603 คน  คิดเปนรอยละ 89.05  และมีสวนสูงเกินกวาเกณฑมาตรฐาน จํานวน 232 คน  คิดเปนรอยละ 7.93   

       จึงสรุปไดวา  เด็กปฐมวัยทุกโรงเรียน ไดรับการสงเสริมในดานสุขภาวะและโภชนาการ  

โดยทางโรงเรียนไดมีโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม อาหารวาง ขนม ผลไม กิจกรรมหนูนอยสุขภาพดี กิจกรรม

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เชนกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมวายน้ํา โครงการกีฬา

สีประจําป   และยังมีการเสริมสรางลักษณะนิสัยเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองใหแกเด็กปฐมวัย  การรูจัก

รับประทานอาหารท่ีมีคุณคาและลดภาวะทุพโภชนาการ (เด็กอวน/เด็กน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ)  จึงทําใหเด็กปฐมวัย

สามารถบอกวิธีการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยได และมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐานและมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแล

สุขภาพของตนไดเปนอยางดี 

 

 

 



 

 

 

2. ปญหาและอุปสรรค 
       การสงเสริมในดานสุขภาวะและโภชนาการของบางโรงเรียนยังมีนักเรียนน้ําหนักตํ่ากวาเกณฑมี

สวนสูงต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวยากจน เด็กจึงไมไดรับสารอาหารครบ 5 หมู  
เด็กจะไดรับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมท่ีโรงเรียนวันละ 1 ม้ือ ท่ีครบสารอาหารตามท ี่โรงเรียนจัดข้ึน สวนนักเรียนมี 
 
น้ําหนักเกินกวาเกณฑมาตรฐานทางโรงเรียนไดมีกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนลดน้ําหนักและลดอาหารท่ีมีสาร
คารโบไฮเดรต และมีสวนสูงเกินกวาเกณฑมาตรฐาน เปนสวนหนึ่งท่ีตองเฝาระวังและดูพัฒนาการในปตอไป 

3.  ข อเสนอแนะ 

             ควรมีโรงเรียนสงเสริมสุขภาพสําหรับเด็กปฐมวัยท่ีชัดเจน เชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

กับเด็กปฐมวัยใหท่ัวถึงทุกสังกัด และอยางตอเนื่อง 

4. ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี (Best Practice) 3 ลําดับแรก (ถามี) 

รายช ื่อสถานศึกษา ท่ีตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 

ของตนแบบหรือแบบอยางท ี่ด ี
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม  อําเภอเมือง  โครงการอาหารกลางวัน 

โรงเรียนบานปาไมแดง อําเภอดอยสะเก็ด โครงการอาหารกลางวัน 

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ อําเภอสันกําแพง โครงการอาหารกลางวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โครงการสงเสริมเด็กปฐมวัยสุขภาวะ และโภชนาการ 

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

 

  4.2 ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ท่ี 30 จํานวนเด็กปฐมวัยท่ีมีสุขภาวะและโภชนาการสมวัยตามเกณฑ มาตรฐาน 

                ตารางท ี่ 30 แสดงจํานวนเด็กปฐมวัยท่ีมีสุขภาวะและโภชนาการสมวยัตามเกณฑมาตรฐาน 

หนวยงาน จํานวนนักเรยีน 

นํ้าหนักของเดก็ตามเกณฑมาตรฐาน สวนส ูงของเดก็ตามเกณฑมาตรฐาน 

นํ้าหนักต่ํากวา นํ้าหนักสมวัย นํ้าหนักเก ิน สวนสูงต่าํ สวนส ูงสมวัย สวนสูงเก ิน 

เกณฑมาตรฐาน ตามเกณฑ กวาเกณฑ กวาเกณฑ ตามเกณฑ กวาเกณฑ 
มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน 

โรงเรยีนอนุบาล

เชียงใหม 
455 12 431 12 10 434 11 

 

1.  ผลการดําเนินการ  

จากการดําเนินงานในดานสุขภาวะและโภชนาการ  พบวา  เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปท่ี 2 และ 

อนุบาลปท่ี 3  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม  จํานวน 455 คน  มีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑจํานวน 12 คน  คิดเปนรอยละ  

2.64  มีน้ําหนักสมวัยตามเกณฑมาตรฐานจํานวน  431 คน  คิดเปนรอยละ 94.73  และมีน้ําหนักเกินกวาเกณฑ

มาตรฐาน จํานวน 12 คน       คิดเปนรอยละ 2.64  และในดานสวนสูงของเด็ก  พบวา  มีสวนสูงต่ํากวาเกณฑ

มาตรฐาน จํานวน 10 คน  คิดเปนรอยละ 2.20  มีสวนสูงสมวัยตามเกณฑมาตรฐาน จํานวน 434 คน  คิดเปนรอย

ละ 95.38  และมีสวนสูงเกินกวาเกณฑมาตรฐาน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.42   

 

แสดงใหเห็นวา  เด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม  ไดรับการสงเสริมในดานสุขภาวะและโภชนาการ

เปนอยางดีเยี่ยม  โดยทางโรงเรียนไดมีกิจกรรมหนูนอยสุขภาพดี  ในการเสริมสรางลักษณะนิสัยเก่ียวกับการดูแล

รักษาสุขภาพของตนเองใหแกเด็กปฐมวัย  การรูจักรับประทานอาหารท่ีมีคุณคาและลดภาวะทุพโภชนาการ (เด็ก

อวน/เด็กน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ)  ซ่ึงในปการศึกษา 2562 เด็กปฐมวัยสามารถบอกวิธีการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย

ได และมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐานและมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพของตนเปนอยางดี 

2.  ปญหาและอุปสรรค……………- 
3.  ข อเสนอแนะ……………- 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพประกอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โครงการสงเสริมเด็กปฐมวัยสุขภาวะ และโภชนาการ 

โรงเรียนบานปาไมแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

 

   ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ท่ี 30 จํานวนเด็กปฐมวัยท่ีมีสุขภาวะและโภชนาการสมวัยตามเกณฑ มาตรฐาน 

                ตารางท ี่ 30 แสดงจํานวนเด็กปฐมวัยท่ีมีสุขภาวะและโภชนาการสมวยัตามเกณฑมาตรฐาน 

 

หนวยงาน  
จํานวนนักเรยีน 

นํ้าหนักของเดก็ตามเกณฑมาตรฐาน สวนส ูงของเดก็ตามเกณฑมาตรฐาน 

นํ้าหนักต่ํากวา นํ้าหนักสมวัย นํ้าหนักเก ิน สวนสูงต่าํ สวนส ูงสมวัย สวนสูงเก ิน 

เกณฑมาตรฐาน ตามเกณฑ กวาเกณฑ กวาเกณฑ ตามเกณฑ กวาเกณฑ 
มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน 

โรงบานปาไมแดง 83  4 77 2 5 78 0 

 

1.  ผลการดําเนินการ    

            นักเรียนสวนใหญมีน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและมีพัฒนาการ 

เหมาะสมกับวัย 

2.  ปญหาและอุปสรรค 
- 
3.  ข อเสนอแนะ 

            ทางโรงเรียนไดใหคําแนะนํากับผูปกครองเก่ียวกับเรื่องภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียนท่ีมีน้ําหนักสวนสูง 

ท่ีต่ํากวาเกณฑเพ่ือสรางความเขาใจในการดูแลบุตรหลานใหมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน 

 

 

รูปภาพประกอบ  

           
 

 



 

 

 

โครงการสงเสริมเด็กปฐมวัยสุขภาวะ และโภชนาการ 

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ-บานมอญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

   ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ท่ี 30 จํานวนเด็กปฐมวัยท่ีมีสุขภาวะและโภชนาการสมวัยตามเกณฑ มาตรฐาน 

                ตารางท ี่ 30 แสดงจํานวนเด็กปฐมวัยท่ีมีสุขภาวะและโภชนาการสมวยัตามเกณฑมาตรฐาน 

 

 

1.  ผลการดําเนินการ  

     เด็กไดรับสารอาหารท่ีมีประโยชนและมีสุขนิสัยท่ีดีในการรับประทานอาหารตลอดปการศึกษา 
2.  ปญหาและอุปสรรค 
     งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรคอนขางนอย ไมเพียงพอสําหรับจัดซ้ืออาหารท่ีมีคุณคา เนื่องจากอาหารจําพวก ผัก 

เนื้อ ปลา และเครื่องปรุงตางๆ มีราคาท่ีสูงข้ึน 

3.  ข อเสนอแนะ 

      ควรเพ่ิมงบประมาณอาหารกลางวันสําหรับเด็ก เพ่ือจัดซ้ือวัสดุทําอาหารไดอยางเพียงพอและมีคุณภาพมากข้ึน 

 

รูปภาพประกอบ  

 

            
 

 
หนวย 
งาน 

 
จํานวน
นักเรียน 

 
น้ําหนักของเด็กตามเกณฑ

มาตรฐาน 

 
สวนส ูงของเด็กตามเกณฑมาตรฐาน 

น้ําหนักต่ํา

 

น้ําหนักสมวัย น้ําหนักก

  

สวนสูงต่ํา สวนส ูง

 

สวนสูงเก ิน 
เกณฑ 
มาตร 
ฐาน 

ตามเกณฑ กวาเกณฑ กวาเกณฑ ตาม
 

กวาเกณฑ 
มาตร 
ฐาน 

มาตร 
ฐาน 

มาตร 
ฐาน 

มาตรฐา
น 

มาตร 
ฐาน 

ร.ร.วัดสันกลาง

เหนือ 
16 2 13 1 1 14 1 

ร.ร.บานมอญ 29 1 28 - 1 28 - 



 
 

 
 

 
 

 

    แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

5.   การปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นการตรวจ

ราชการและการติดตามประเมินผล 5.1 โครงการ 1 ตําบล 1 

โรงเรียนคุณภาพ 

ตัวช ี้วัดการตรวจราชการฯ ท่ี 32 รอยละของสถานศึกษาไดมกีารพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของสถานศึกษาใหเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน  

ตัวช ี้วัดการตรวจราชการฯ ท่ี 33 รอยละของสถานศึกษาไดมกีารพัฒนาดานสงเสริมการศึกษาของสถานศึกษาใหเอ้ือต อการเรียนรูของผูเรียน  

ตัวช ี้วัดการตรวจราชการฯ ท่ี 34 รอยละของสถานศึกษาไดมีการพัฒนาดานการมสีวนรวมของเอกชน บาน วัด รัฐ โรงเรียนท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 

ตารางท ี่   32      แสดงจํานวนและรอยละของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลท่ีม ีการพัฒนาสถานศึกษาใหเอ ื้อต อการเรียนรู ของผูเรียนดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานสงเสรมิการศกึษา และดานการมสีวน

รวมของเอกชน บาน วัด รัฐ โรงเรยีน 

 

 

 

 

สังกัด 

(1) 

จํานวน 

โรงเร ียน 

คุณภาพ 

ประจําตําบล 

ท้ังหมด ป

การศึกษา 

2562 

(2) 

จํานวนและรอยละของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลท ี่มีการพัฒนาสถานศึกษาใหเอื อตอการเรียนรูของผูเรียน 

ดานโครงสราง 

พ้ืนฐาน 

ดานสงเสริมการศึกษา ดานการมีสวนรวม 

ของเอกชน บาน วัด 

รัฐ โรงเรียน 

สถานศึกษา มี

การพัฒนา ครบ

ท้ัง 3 ดาน 
ทักษะวิชาการ ทักษะอาชพี ทักษะชีวิต ภาษา ICT 

 

จํานวน 

(3) 

 

รอยละ 

(4) 

 

จํานวน 

(5) 

 

รอยละ 

(6) 

 

จํานวน 

(7) 

 

รอยละ 

(8) 

 

จํานวน 

(9) 

 

รอยละ 

(10) 

 

จํานวน 

(11) 

 

รอยละ 

(12) 

 

จํานวน 

(13) 

 

รอยละ 

(14) 

 

จํานวน 

(15) 

 

รอยละ 

(16) 

 

จํานวน 

(17) 

 

รอยละ 

(18) 

สพป.ชม1 40 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 

  *ในปการศึกษา 2562 มีโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 41 แหง และในปการศึกษา 2563 มีโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล เหลือ 40 แหง เน่ืองจาก โรงเรียนบานแมจอง ตําบลตลาดใหญ อําเภอดอยสะเก็ด โอนไป อปท.

แบบ รต.63 



 

 
 

1.  ผลการดําเนินการ  

       จากการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ตั้งแตเริ่มโครงการในปพ.ศ.2562 จนถึง

ปจจุบัน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

      กิจกรรมท่ีดําเนินการเสร็จส้ิน 

  1.1 คัดเลือกโรงเรียนตําบลละ 1 แหง เปนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (1 ตําบล 

1 โรงเรียนคุณภาพ) โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ท้ังฝายปกครอง ฝายทองถ่ิน ผูนําชุมชน ประธาน

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียน มารวมประชุมและลงมติในการคัดเลือกโรงเรียนครบท้ัง 

41 ตําบล 41 โรงเรียน 

1.2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดสื่อสารทําความเขาใจเก่ียวกับ 

การดําเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โดยประชุมเชิงปฏิบัติการใหกับผูบริหารโรงเรียนคุณภาพประจํา

ตําบลทุกคน และศึกษานิเทศก เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล           ทุกโรงเรียน 

1.3 การสื่อสารระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดสื่อสารทําความเขาใจเก่ียวกับ 

การดําเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ประชุมชี้แจงผูบริหารโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลทุกคน 

จํานวน 3 ครั้ง เพ่ือตอบคําถามในการเตรียมความพรอมระยะท่ี 1 และ 2 และจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน

คุณภาพประจําตาํบลทุกโรงเรียนและจัดทําแผนงบประมาณเพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณโรงเรียนคุณภาพ

ประจําตําบลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

            1.4 อบรมวิทยาการคํานวณ Coding ใหกับครูผูสอนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลท้ัง  

41  โรงเรียนๆ ละ 3 คน และทุกโรงเรียนไดนําไปสูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม 

            1.5 โรงเรียนเสนอของบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในนามเขตพ้ืนท่ีไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจํานวน ในวงเงินงบประมาณ 78,573,440 บาท 

            1.6 จัดตั้งงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ในวงเงินงบประมาณ 37,647,660 บาท       ( รายละเอียดตาม

เอกสาร/หลักฐานประกอบแนบทาย ) 

  1.7 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลทําโครงการเสนอขอติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

ในปงบประมาณ 2564 ( รายละเอียดตามเอกสาร/หลักฐานประกอบแนบทาย ) 

  1.8 จัดสรรอัตรากําลังตําแหนงขาราชการครูจากผลการเกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.

2562  และตําแหนงลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูข้ันวิกฤติ ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2563  

ในโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 41 แหง ( รายละเอียดตามเอกสาร/หลักฐานประกอบแนบทาย ) 
 

2. กิจกรรมท่ีเตรียมความพรอมในการดําเนินงานในระยะตอไป 

2.1 ดานการจัดการเรียนการสอน Coding 

          สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดดําเนินการเตรียมความ 

พรอมในดานการจัดการเรียนการสอน Coding ดังนี้ 

 

 

 



 

1) อบรมใหความรูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน coding ใหกับครูผูสอน 

วิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โรงเรียนละ 3 คน ในภาคเรียนท่ี 1 

ปการศึกษา 2562 

2) นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน พบวา ครูสามารถนําความรูท่ีไดไป 

พัฒนาการเรียนการสอน coding ในชั้นเรียน ไดท้ังแบบ plug in และ แบบ unplug 

3) ปการศึกษา 2563 เตรียมการขยายผล สูครูผูสอนในกลุมสาระอ่ืนๆ ในโรงเรียน 

          2.2 ดานหลักสูตรสมรรถนะผูเรียน 

                สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดดําเนินการเตรียมความ 

พรอมในดานหลักสูตรสมรรถนะผูเรียน ดังนี้ 

1) ไดสื่อสาร สรางความเขาใจ ใหกับผูบริหาร เก่ียวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ผูเรียน ทุกคน รวมท้ังผูบริหารโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

           2) กําลังอยูในระหวางการรับสมัครโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลเพ่ือเขารวมเปน 

โรงเรียนทดลองการใชหลักสูตร ซ่ึงในเบื้องตนมีโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลท่ีเปนโรงเรียนในพ้ืนท่ีนวัตกรรมท่ีจะ

เขารวมใชหลักสูตรสมรรถนะอยูแลว จํานวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา โรงเรียนบานโปงนอย 

โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย โรงเรียนหมูบานสหกรณ 2  โรงเรียนแมโปงประชาสามัคคี  โรงเรียนแมคือวิทยา  

และโรงเรียนคําเท่ียงอนุสสรณ 

3) เม่ือไดโรงเรียนท่ีสมัครใจเขารวมเปนโรงเรียนทดลองการใชหลักสูตรแลว จึง 

ดําเนินการประชุมชี้แจงกับโรงเรียนกลุมเปาหมายดังกลาว 

4) ปการศึกษา 2564 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลท่ีเปนโรงเรียนทดลอง เริ่มใช 

หลักสูตร ตาม Timeline ของการพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะ 

5) นิเทศ ติดตาม การใชหลักสูตรทุกระยะ  

6) สิ้นปการศึกษา ประเมินผลการใชหลักสูตร 

 2.3  ดานเทคโนโลยี 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดดําเนินการ 

เตรียมความพรอมในดานเทคโนโลยี ดังนี ้

1) โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลท้ัง 41 แหง มีการเชาใชสัญญาณอินเทอรเน็ตจาก 

ผูใหบริการครบทุกโรงเรียน สําหรับใชในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการดานขอมูลขาวสารและการ

ใหบริการ โดยไดรับจัดสรรงบประมาณเปนคาเชาสื่อสัญญาณอินเทอรเน็ตครบทุกโรงเรียน  

2) รวบรวมขอมูล สารสนเทศ พ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีของโรงเรียนคุณภาพ 

ประจําตําบล ซ่ึงไดขอมูลมาจากกลุมงานเทคโนโลยี สารสนเทศ ของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1   

3) กอนเปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 เชิญโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  

เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนคุณภาพ

ประจําตําบล 

4) ปการศึกษา 2563 โรงเรียนดําเนินการตามแผนสูการปฏิบัติเปนรายโรงเรียน 

5) นิเทศ ติดตามการดําเนินงานตามแผนและรายงานผลอยางตอเนื่อง 



 

 

    2.4  ดานภาษา 

          สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดดําเนินการเตรียมความ 

พรอมในดานภาษา ดังนี้ 

1) ชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารโรงเรียนในการประชุมผูบริหาร 

2) วางแผนรวมกับศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบกลุมสาระภาษาอังกฤษ เพ่ือวาง 

แผนการดําเนินงานในการทดสอบความสามารถดานการใชภาษากับ ผูบริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนคุณภาพ

ประจําตําบล 

3) ปการศึกษา 2563 เริ่มทําการทดสอบผูบริหาร ครู และนักเรียน 

4) ปการศึกษา 2563 นําผลการทดสอบไปวางแผนการพัฒนาบุคลากรรวมกับ 

กลุมงานพัฒนาบุคลากรและศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบกลุมสาระภาษาอังกฤษ 

5) ปการศึกษา 2563 ดําเนินการพัฒนาตามแผน สรุปผล วิเคราะห พัฒนาตอยอด 

6) ปการศึกษา 2564 เปนตนไป สงเสริม สนับสนุน ใหเกิดเปนวิถีชีวิต 

2.  ปญหาและอุปสรรค 
  -ไมมี- 

3.  ข อเสนอแนะ 

  3.1  ควรมีการจัดอัตรากําลัง  โดยมีเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนหลัก ไมควรยึด

ตามเกณฑ กคศ. มาเปนหลักในการพิจารณาเพียงดานเดียว ควรคํานึงถึงความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา 

  3.2 ในการจัดการเรียนการสอน coding ควรมีขยายผลสูครูผูสอนในทุกกลุมสาระ เพ่ือใหผูเรียน

ไดเรียนรูการทํางานอยางเปนข้ันตอนผานกิจกรรมการเรียนรูในทุกกลุมสาระ 

  3.3 ทุกโรงเรียนควรนําผลการทดสอบระดับชาติมาเปนฐานในการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพ

เพ่ิมข้ึนในปตอๆไป เพ่ือใหโรงเรียนเปนท่ียอมรับของชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของมากยิ่งข้ึน 

  3.4 ควรมีการประสานความรวมมือกับทุกฝายเพ่ือจางครูตางชาติเขามาชวยสอนเพ่ือใหผูเรียนคุน

ชินและกลาแสดงออกกลาพูดกลาคุยกับเจาของภาษา 

  3.5 ควรมีการพัฒนากระบวนการบริหารและกระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือใหครูมีคุณภาพท่ี

สามารถจัดการหองเรียนใหเปนหองเรียนคุณภาพกอใหเกิดผูเรียนท่ีมีคุณภาพตามชื่อของโครงการ 

4. ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี (Best Practice) 3 ลําดับแรก (ถามี) 

รายช ื่อสถานศึกษา ท่ีตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 

ของตนแบบหรือแบบอยางท ี่ด ี
โรงเรียน 7 แหง 

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา  โรงเรียน

บานโปงนอย  โรงเรียนชุมชนบาน

บวกครกนอย   โรงเรียนหมูบาน

สหกรณ 2  โรงเรียนแมโปงประชา

สามัคคี   โรงเรียนแมคือวิทยา   และ

โรงเรียนคําเท่ียงอนุสสรณ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โรงเรียนในโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ   เขารวมโครงการเขตพ้ืนท่ีนวัตกรรม/ หรือโรงเรียนท่ีสมัคร

เขารวมโครงการทดลองใช      มีความรูความเขาใจในหลักสูตรสมรรถนะ     จํานวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียน

เทพเสด็จวิทยา  โรงเรียนบานโปงนอย  โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย   โรงเรียนหมูบานสหกรณ 2  

โรงเรียนแมโปงประชาสามัคคี   โรงเรียนแมคือวิทยา   และโรงเรียนคําเท่ียงอนุสสรณ 

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตรเชิงสมรรถนะ ในวันท่ี 28 

กุมภาพันธ์ 2563  ณ สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  โดย ดร.ชยพร 

กระต่ายทอง ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนการสอน สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เป็นวิทยากรบรรยาย 

 
 

 
 
          



1 
 

แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และหนวยงานการศึกษาในจังหวัด 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ขอรายงานผลการติดตามประเมินผล 

ตามประเด็นการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

5.2 สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับพอ แม ผูปกครอง และองคกร และชุมชนในการจัด

ประสบการณการเรียนรู (6 รูปแบบกิจกรรม)    

1. ผลการดําเนินการใหสถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับพอ แม ผูปกครอง และองคกร  

และชุมชนในการจัดประสบการณการเรียนรู (6 รูปแบบกิจกรรม) 

   สพป.เชียงใหม เขต 1  ไดดําเนินการประสาน สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมในการทํางานของ

องคคณะบุคคลชัดเจน เปนระบบ โดยผานโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

 1.คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.   เพ่ือวางแผนกําหนดทิศทางการพัฒนการศึกษาลงสูสถานศึกษา 

 2.คณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือรวมบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให

สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามบริบทของตน 

   3.คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประชุมชี้แจงสรางความตระหนักแกผูบริหารสถานศึกษา 

และจัดทําแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

           4.การมีสวนรวมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    โดยประสานและสรางความ

เขาใจกับภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา 

 5.การสงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว  

 6.การดําเนินงานเครือขายศูนยเฉพาะกิจดูแลชวยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน) 

 7.การดําเนินงานเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกอําเภอ ซ่ึงมี 5 เครือขาย ใน 4 อําเภอ  

 8.การดําเนินงานเครือขายศูนยบริหารจัดการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019  

 2. ปญหาและอุปสรรค   -ไมมี- 

 3. ขอเสนอแนะ  -ไมมี- 

 4. ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี (Best Practice  อยูระหวางดําเนินการ 

 

แบบ รต.63 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

       
 
 
 
 

 

      คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

     ท่ี    56 /2563 

      เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบาย ตัวชี้วัด และการจัดทํารายงาน การตรวจราชการ การติดตาม 

            ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                      .................................................................... 
 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ   ได กําหนดนโยบายการตรวจราชการ  ประจําปงบประมาณ           

พ.ศ. 2563  เพ่ือใหการตรวจราชการ ติดตามการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานตามภารกิจของผูรับการตรวจ 

และหนวยงานท่ีเก่ียวของบรรลุเปาหมาย สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ มีความโปรงใส เปนธรรม เปนประโยชนตอทางราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

โดยมอบหมายใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ เรงรัด กํากับ ติดตามนโยบายท่ีเปนจุดเนนพิเศษ

ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 5 นโยบาย  ประเด็นการตรวจ 20 ประเด็น 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  จึงแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบาย 

ตัวชี้วัด และการจัดรายงาน การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซ่ึงประกอบดวย 

1. คณะทํางานฝายดําเนินการ  

1.1 นายรตนภูมิ  โนสุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1    ประธานคณะทํางาน 

1.2 นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 รองประธานคณะทํางาน 

1.3 นายเจตย สะสะรมย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1   คณะทํางาน 

1.4 นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1   คณะทํางาน 

1.5 นายสมโภชน ศรีชะนา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1     คณะทํางาน 

1.6 นางปรียาภรณ บัวคลี่       ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย                       คณะทํางาน 

1.7 นางสาวพรรณี จันทรแกว ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล                                        คณะทํางาน 

1.8 นางสาวเทพี  กับปุละวัน   ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ                                                คณะทํางาน 

1.9 นางอรัญญา  วงศดาว      ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา                               คณะทํางาน 

1.10 นายศิริพงษ  นวลแกว ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา      คณะทํางาน 

1.11 นางกนกเรขา  บุณยรัตน   ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน/กลุมกฎหมายและคดี  คณะทํางาน 

1.12 ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1   คณะทํางาน 

1.13 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  คณะทํางาน 

        ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  

 

/1.14 นางดาวนภา  นวมเจริญ... 
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1.14  นางดาวนภา  นวมเจริญ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน      คณะทํางานและเลขานุการ 

1.15  นางวาสนา  ภูผา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ       คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
   

  ใหคณะทํางานฝายดําเนินการ  มีหนาท่ี ขับเคลื่อนนโยบาย ตัวชี้วัดการตรวจราชการ การติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2563 ของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด   
 

2. คณะทํางานฝายดําเนินการขับเคล่ือนโครงการตามตัวช้ีวัด และจัดทํารายงานการตรวจราชการ  

2.1 นายรตนภูมิ  โนสุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1    ประธานคณะทํางาน 

2.2 นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา       รองประธานคณะทํางาน 

   ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1    

2.3 ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 14 รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียน ไดใชกระบวนการคิด 

      วิเคราะหและลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

      ประกอบดวย    นางศิริพงษ  นวลแกว   ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามฯ   คณะทํางาน 

2.4 ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 15 แสดงจํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะ   
      การคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding) 
      ประกอบดวย    นายสราวุธ ชัยยอง       ศึกษานิเทศกชํานาญการ              คณะทํางาน 

2.5 ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 16 รอยละของครูท่ีไดเขารับการพัฒนาอบรมภาษาอังกฤษ  

      ประกอบดวย    นางสุขชัญญา เรืองมณี      ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ             คณะทํางาน 

2.6 ผูรับผิดชอบรอยละของครูท่ีไดรับการพัฒนาอบรมวิทยาการคํานวณ (Coding) 

      ประกอบดวย    นายสราวุธ  ชัยยอง        ศึกษานิเทศกชํานาญการ              คณะทํางาน 

2.7 ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 19 รอยละของสถานศึกษาท่ีผูเรียนสามารถสรางนวัตกรรม จาก 
      การเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
      ประกอบดวย    นางวิริน   วันสมสกุล  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ    คณะทํางาน 

       นางพิลาวรรณ  ลีลาธรรมสัจจะ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   คณะทํางาน 

2.8 ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 20 รอยละของผูเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1-6 ท่ีผานเกณฑทดสอบ 

      ภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการสื่อสารในระดับดีข้ึนไป  และตัวชี้วัดท่ี 21 รอยละของสถานศึกษาท่ีมี 

      การจัดการศึกษาหองเรียนพิเศษ EP/MEP/IEP  และตัวชี้วัดท่ี 22 แสดงจํานวนและรอยละ 

      ของผูเรียนท่ีผานการทดสอบทักษะการใชภาษาอังกฤษตามมาตรฐานความสามารถทาง 

      ภาษาอังกฤษ CEFR 

      ประกอบดวย     นางสุขชัญญา เรืองมณี      ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ        คณะทํางาน 

2.9 ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 25 รอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียนได ระดับ ป.1-3 และตัวชี้วัดท่ี 26 

      รอยละของผูเรียนท่ีอานคลองเขียนคลอง ระดับ ป.4-6 

      ประกอบดวย    นางสาวมณฑาทิพย  ขันแกว   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ             คณะทํางาน 

 

/2.10. ผูรับผิดชอบ... 
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