


 

 ค ำน ำ 

  

  รายงานผลการด าเนินงานเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์             
กลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งการด าเนินงาน
จัดท ารายงานฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ บริหารเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการกลุ่ม ตลอดจนบุคลากรที่รับผิดชอบรายงานผลโครงการ โดย
การระดมความคิดเห็น และปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือน าไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีต่อไป และน าไปวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาในดียิ่งขึ้น เ พ่ือให้การขับเคลื่อน
นโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อครู นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเกิด
ประโยชน์สูงสุด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรและสาธารณชนเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป                  
คณะผู้จัดท ารายงานฉบับนี้ จึงขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่อนุเคราะห์ข้อมูลและมีส่วน
ร่วมในการจัดท า รายงานฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ หากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดท าขอกราบอภัย
มา  ณ ทีน่ี้ด้วย  

  

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย                    

มีนาคม 2565 
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ส่วนที่  1 
บทน ำ   

 
1. บทน ำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 ก าหนดมี
วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี 2580 “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์ชาติที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ(6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 โดยนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                 
ได้ตระหนัก ถึงภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนาประชากรของชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความ
พร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารีย์ มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
ที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การ
เป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง” โดยได้วิเคราะห์นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) เพ่ือน าสู่การปฏิบัติให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จึงรายงานผลการด าเนินงานตามแผน    
ปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ความส าเร็จในการจัดการศึกษาอย่าง                
มีประสิทธิภาพต่อไป 
  
2. สภำพทั่วไปของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามประกาศลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 
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ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเชียงราย โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย ตั้งอยู่                
ที่อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   

 กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้ (1) กลุ่มอ านวยการ (2) กลุ่มนโยบายและแผน   
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4) กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (7) กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (9) หน่วยตรวจสอบ
ภายใน และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ประกาศแบ่งส่วนราชการ ให้เพ่ิม 
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี  

3. สถำนที่ตั้ง 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ 1115/ 23 ถนนไกรสรสิทธิ์ 
ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0– 5360 - 1451                     
โ ท ร ส า ร  0 – 5 3 6 0 – 1 4 5 0  W e b s i t e : http: / / www. spm36. obec. in. th                                                        
E-mail : secondary36cripyo@gmail.com 

4. เขตพื้นที่บริกำร 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย มีเขตพ้ืนที่บริการในการบริหาร จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย  18 อ าเภอ ได้แก่ 1. อ าเภอเมือง 2. อ าเภอ 
เวียงชัย 3. อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 4. อ าเภอแม่ลาว 5. อ าเภอพาน 6. อ าเภอแม่สรวย 7. อ าเภอป่าแดด  
8. อ าเภอเวียงป่าเป้า  9. อ าเภอแม่จัน 10. อ าเภอแม่สาย 11. อ าเภอเชียงแสน 12. อ าเภอแม่ฟ้า
หลวง 13. อ าเภอดอยหลวง 14. อ าเภอเทิง 15. อ าเภอเชียงของ 16. อ าเภอเวียงแก่น 17. อ าเภอ
ขุนตาล   18. อ าเภอพญาเม็งราย  
 

จังหวัด 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน 
เทศบำล 

อบจ. อบต. นคร/
เมือง 

ต ำบล 

เชียงรำย 11,678 18 124 1,786 1 72 1 70 
                     ที่มำ : กรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

 

 

 

 

http://www.spm36.obec.in.th/
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5. แผนที่เขตพื้นที่บริกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เชียงรำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ประชำกรในเขตพื้นที่บริกำร 

จังหวัด ชำย หญิง รวม ครัวเรือน 
    เชียงรำย 632,413 665,891 1,298,304 548,617 

                                         ที่มำ : ส ำนักงำนสถิติจังหวัดเชียงรำย ข้อมูล ณ 31 ธันวำคม 2562 
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7. สถำนศึกษำในสังกัด 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา มีสถานศึกษาสังกัด ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จ านวน  41 แห่ง บริหาร
จัดการศึกษา ก าหนดเป็นสหวิทยาเขต ตามระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย 
ว่าด้วยสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  พ.ศ. 2560    ลงวันที่ 
13 มกราคม 2560 และประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เรื่อง การจัดตั้ง
สหวิทยาเขตและที่ตั้งส านักงานสหวิทยาเขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้   

จังหวัด อ ำเภอ ชื่อสหวิทยำ
เขต 

โรงเรียน 

เชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชียงราย 

1. เมืองเชียงราย 
2. เวียงชัย  
3. เวียงเชียงรุ้ง 

ริมกก 
1. สามัคคีวิทยาคม (ประธำนจังหวัดเชียงรำย) 
2. ด ารงราษฏร์สงเคราะห์  
3. เม็งรายมหาราชวิทยาคม  
4. ห้วยสักวิทยาคม (ประธำนสหวิทยำเขต) 
5. สามัคคีวิทยาคม 2  
6. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
7. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 
8. ดอนชัยวิทยาคม 
9. เวียงชัยวิทยาคม  
10. ดอนศิลาผางามวิทยาคม 
11. เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 

1. พาน  
2. แม่ลาว  
3. แม่สรวย  
4. ป่าแดด  
5. เวียงป่าเป้า   

เวียงกาหลง 1. พานพิทยาคม (ประธำนสหวิทยำเขต) 
2. พานพิเศษพิทยา 
3. ดอยงามวิทยาคม 
4. แม่อ้อวิทยาคม 
5. นครวิทยาคม 
6. แม่ลาววิทยาคม (เลขำนุกำรสหวิทยำเขต) 
7. แม่สรวยวิทยาคม 
8. วาวีวิทยาคม 
9. ป่าแดดวิทยาคม 
10. เวียงป่าเป้าวิทยาคม  
11. แม่เจดีย์วิทยาคม 

1. แม่จัน  
2. แม่สาย  
3. เชียงแสน 

สุดถิ่นไทย 1. แม่จันวิทยาคม(ประธำนสหวิทยำเขต) 
2. จันจว้าวิทยาคม 
3. แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
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จังหวัด อ ำเภอ ชื่อสหวิทยำ
เขต 

โรงเรียน 

4. แม่ฟ้าหลวง 
5. ดอยหลวง 

4. วัดถ้ าปลาวิทยาคม  
5. เชียงแสนวิทยาคม  
6. บ้านแซววิทยาคม 
7. สันติคีรีวิทยาคม 
8. ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก(เลขำนุกำรสหวิทยำเขต) 

1. เทิง  
2. เชียงของ  
3. เวียงแก่น 
4. พญาเม็งราย 
5. ขุนตาล 

อิงโขง 
1. เทิงวิทยาคม  
2. เชียงของวิทยาคม  
3. ปล้องวิทยาคม 
4. เวียงแก่นวิทยาคม 
5. แม่ต  าตาดควันวิทยาคม 
6. ขุนตาลวิทยาคม (เลขำนุกำรสหวิทยำเขต) 
7. ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
8. ไม้ยาวิทยาคม 
9. ยางฮอมวิทยาคม 
10. บุญเรืองวิทยาคม  
11. พญาเม็งราย (ประธำนสหวิทยำเขต) 

รวม 18 4 41 

8. อ ำนำจหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย 

 6.1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมาย       
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้   
 (1) จัดท า นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการ
ของท้องถิ่น 
 (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ด้านการศึกษา 
 (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

9. โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เชียงรำย 

 

  

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

                                                      ----- 

           

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

ทีม่า : กลุ่มบรหิารงานบุคคล สพม.ชร ข้อมูล ณ วันท่ี 20  กรกฎาคม  2564 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เชียงรำย 

 
ก.ต.ป.น.  

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 คน) 

คน) 

กลุ่มส่งเสรมิ
การศึกษา
ทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

(1คน) 

กลุ่ม
บริหารงาน

การเงิน
และ

สินทรัพย ์
(10 คน) 

กลุ่ม
ส่งเสริม
การจัด 

การ 
ศึกษา 

(9 คน) 

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม 
และ

ประเมิน 

ผลการจัด
การศึกษา 
(14 คน) 

โรงเรียน 
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
2. กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 
3. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
4. กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 

กลุ่ม
บริหาร 

งานบุคคล 
(13 คน) 

กลุ่ม
พัฒนาครู

และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
(1คน) 

กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 
(7 คน) 

กลุ่ม
อ านวย 
การ 

(6คน) 

กลุ่ม

กฎหมาย

และคด ี

(1คน) 

 

(1 คน) 

 4 สหวิทยาเขต 

 

 2 เครือข่าย 

 

รองผู้อ านวยการ เชียงราย รองผู้อ านวยการ เชียงราย 

คณะกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร ์
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10. ท ำเนียบผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เชียงรำย 

 ธยมศึกษำ   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                        

 

 

 

 

 

 

 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เชียงรำย 

 ดร. สมพร  สุขอร่ำม 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เชียงรำย 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เชียงรำย 
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             ปฏิบตัิหน้าที่ ผอ.กลุม่               ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่ม     ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มกฎหมายและคด ี
      พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยฯี 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
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11. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
11.1 จ านวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

ล ำดับ ต ำแหน่ง จ ำนวน/คน 
 1 ผู้บริหารการศึกษา 3 
 2 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค. (1) 11 
 3 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค. (2) 35 
 4. ลูกจ้างประจ า 0 
 5 พนักงานราชการ 1 
 6 ลูกจ้างชั่วคราว 5 

  รวมทั้งสิ้น 58 
 ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.เชียงราย  ข้อมูล ณ วันท่ี  20 กุมภาพันธ์  2565 

11.2 จ านวนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพม.เชียงราย 

ที ่ สำยงำน จ ำนวน (คน) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ข้าราชการครู 
พนักงานราชการ 
ครูอัตราจ้าง 
ลูกจ้างประจ า 

38 
61 

1,568 
96 

107 
50 

                      รวมทั้งสิ้น 1,920 
ที่มา : กลุ่มบรหิารงานบุคคล สพม.เชียงราย ข้อมลู ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2565 

12. ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน (ณ วันที่ 7 กันยำยน 2564) 

ที ่ ระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ 2564 

จ ำนวนนักเรียน 
(คน) 

จ ำนวนห้องเรียน 
(ห้อง) 

1    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5,415 174 
2    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 5,469 172 
3    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5,233 174 
 รวมระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 16,117 520 

4    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5,595 187 
5    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 5,087 183 
6    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4,733 180 
 รวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 15,415 550 
 รวมทั้งสิ้น 31,532 1,070 

              ทีม่า : ข้อมูลจาก Data Management Center (DMC) ณ วันท่ี 7 กันยายน 2564 
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13 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 

 รอบกำรประเมิน 
โรงเรียนเข้ำรับกำรประเมิน  ได้มำตรฐำน สมศ. 

จ ำนวน 
(โรงเรียน) 

ร้อยละ จ ำนวน  (โรงเรียน) 

รอบท่ี 4 (พ.ศ.2559 - 2564)  9 21.95  9   
รอบสถานการณ์โรวิด ระยะที่ 1 16 39.03  16  
รวม 2 รอบกำรประเมิน 25 60.98 25 
รอการประเมินปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (ตุลาคม – ธันวาคม 
2564) 

16 39.02 - 

รวมทั้งหมด 41 100 27 
   ที่มา :  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. เชียงราย ตุลาคม 2564 
 

คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3            
ปีการศึกษา 2562 – 2563 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่/ศูนย์สอบ และระดับประเทศ 

ศูนย์สอบ สพม.36 – ประเทศ 
 

 
วิชำ 

 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 
ศูนย์สอบ
สพม.36 ประเทศ ผลต่ำง 

ศูนย์สอบ
สพม.36 ประเทศ ผลต่ำง 

ภาษาไทย 59.28 55.14 4.14 60.75 54.29 6.46 
ภาษาอังกฤษ 35.98 33.25 2.73 39.16 34.38 4.78 
คณิตศาสตร์ 30.61 26.73 3.88 30.92 25.46 5.46 
วิทยาศาสตร์ 31.61 30.07 1.54 33.06 29.89 3.17 
เฉลี่ย 4 วิชำหลัก 39.37 36.30 3.07 40.96 36.01 4.95 
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 สพม.เชียงรำย – ประเทศ 
 

วิชำ 
 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

สพม.
เชียงรำย ประเทศ ผลต่ำง 

สพม.
เชียงรำย ประเทศ ผลต่ำง 

ภาษาไทย 58.77 55.14 3.63 61.08 54.29 6.79 
ภาษาอังกฤษ 35.87 33.25 2.62 39.61 34.38 5.23 
คณิตศาสตร์ 30.61 26.73 3.88 31.85 25.46 6.39 
วิทยาศาสตร์ 31.49 30.07 1.42 33.68 29.89 3.79 
เฉลี่ย 4 วิชำหลัก 39.19 36.30 2.89 41.54 36.01 5.53 
 
คะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
    ปีกำรศึกษำ 2562 – 2563  เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่/ศูนย์สอบ และระดับประเทศ 
ศูนย์สอบ สพม.36 – ประเทศ 

 
 สพม.เชียงรำย – ประเทศ 

                                                                  ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

วิชำ 
ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

ศูนย์สอบ
สพม.36 ประเทศ ผลต่ำง 

ศูนย์สอบ
สพม.36 ประเทศ ผลต่ำง 

ภาษาไทย 43.48 42.21 1.27 46.82 44.36 2.46 
สังคมศึกษาฯ 36.50 35.70 0.80 36.95 35.93 1.02 
ภาษาอังกฤษ 29.28 29.20 0.08 30.38 29.94 0.44 
คณิตศาสตร์ 26.76 25.41 1.35 27.89 26.04 1.85 
วิทยาศาสตร์ 30.29 29.20 1.09 34.73 32.68 2.05 
เฉลี่ย 5 วิชำหลัก 33.26 32.34 0.92 35.35 33.79 1.56 

วิชำ 
ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

ศูนย์สอบ
สพม.36 ประเทศ ผลต่ำง 

ศูนย์สอบ
สพม.36 ประเทศ ผลต่ำง 

ภาษาไทย 43.10 42.21 0.89 46.26 44.36 1.90 
สังคมศึกษาฯ 36.23 35.70 0.53 36.72 35.93 0.79 
ภาษาอังกฤษ 29.59 29.20 0.39 30.49 29.94 0.55 
คณิตศาสตร์ 26.65 25.41 1.24 27.86 26.04 1.82 
วิทยาศาสตร์ 30.02 29.20 0.82 34.30 32.68 4.62 
เฉลี่ย 5 วิชำหลัก 33.12 32.34 0.78 35.12 33.79 1.33 
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14. ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ตำมตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
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15. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
    ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

เป้าประสงค์หลัก และประเด็นกลยุทธ์ เพ่ือการพัฒนาและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 

  “  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย เป็นองค์กรแห่งควำมทันสมัย  
คุณภำพก้ำวไกล ฉับไวด้วยบริกำร ” 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน
ศตวรรษท่ี 21  
                4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
                5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
               6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
                7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และจัดการศึกษาโดยใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 
เป้ำประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาเพ่ือความมั่งคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับโอกาสในการศึกษาตามสิทธิอย่างเท่า
เทียมและเสมอภาค 
 3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีคุณธรรมสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสามารถในการแข่งขัน 
 4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
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เป้ำหมำยรวมของกำรพัฒนำ 
        1) Good School  โรงเรียนดีมีมาตรฐาน  มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ  กิจกรรมเด่น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี 
        2) Good Teacher  ครูดีมีคุณภาพ  มีงานวิจัยชั้นเรียน จัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีผลการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาดี 
        3) Good Student นักเรียนดี มีคุณธรรม มีทักษะวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต 
  4) Good office ส านักงานคุณภาพมีมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม เป็นองค์กรแห่งความ
ทันสมัย บริการด้วยความประทับใจ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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ส่วนที่ 3 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
1. โครงกำร ส่งเสริมสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ประจ ำปี 2564 
งบประมำณ 235,000 บำท 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา        
ให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดผ่านกิจกรรมลูกเสือต้านภัย              
ยาเสพติด 
เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
1. จ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติดและกลุ่มค้า มีจ านวนลดลงเมื่อเทียบกับ               

ปีการศึกษา 2563 
2. สถานศึกษาในสังกัดสามารถด าเนินกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องร้อย

ละ 100 
เชิงคุณภำพ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียนมีจิตส านึกร่วมกันในการดูแล              

กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติดและกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษา 

2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย สามารถขับเคลื่อนและ
พัฒนาการด าเนินงานตามนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวง ศึกษาธิการ
ได ้
วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม  

1. แจ้งนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา 
2. คัดกรองนักเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพ

ติดในสถานศึกษา CATAS System 
3. แจ้งโรงเรียนในสังกัดประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 

และอบายมุข 
4. การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน บูรณาการร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัด 
5. กิจกรรมทบทวนการจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
6. ปรับปรุงข้อมูลบริหารจัดการยาเสพติดในสถานศึกษา 
- ข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด 
- ข้อมูลในระบบก าลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 
- ข้อมูลสารสนเทศประกอบการปฏิบัติงาน 



19 
 

                                                                        รายงานผลการด าเนินงาน สพม.เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

7. การสนับสนุนให้ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดขับเคลื่อนกิจกรรมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและ
สารเสพติดในสถานศึกษา 

8. กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning กับครูประจ าวิชาสุขศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
โดยใช้รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings 
 9. ก ากับ ติดตาม และสรุปผลการด าเนินโครงการ 
ผลที่ได้รับ 

1. จ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ปีการศึกษา 2563 จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 0.55 ปี
การศึกษา 2564 จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 0.35 ลดลงจากปีการศึกษา 2563  

 

ปี
การศึกษา 

จ านวนนักเรียน กลุ่มเสี่ยง (คน) กลุ่มเสพ (คน) กลุ่มค้า(คน) 

ชาย หญิง รวม 
   
จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 

2563 19,863 25,827 45,690 251 0.55 6 0.01 0 0.00 
2564 13,727 17,805 31,532 110 0.35 0 0.00 0 0.00 

 
2. สถานศึกษาในสังกัดสามารถด าเนินกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง จ านวน 

41 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยโรงเรียนทุกแห่งจัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้แก่
นักเรียนในสังกัด จ านวนทั้งสิ้น 2,816 คน และได้ด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวัง ดังนี้  

- สายตรวจในโรงเรียน     จ านวน 27 โรงเรียน  
- สอดส่งดูแลพฤติกรรมเพ่ือนนักเรียน   จ านวน 33 โรงเรียน  
- แจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด  จ านวน 30 โรงเรียน  
- อ่ืน ๆ เช่น ประชุม วางแผน ส่งต่อข้อมูล ฯลฯ  จ านวน 22 โรงเรียน 
- กิจกรรมอื่น ๆ     จ านวน 44 โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ    
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียนมีจิตส านึกร่วมกันในการดูแล               

กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติดและกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข               
ในสถานศึกษา 

2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย สามารถขับเคลื่อนและ
พัฒนาการด าเนินงานตามนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ
ได้  
ปัญหำ อุปสรรค 
 1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ส่งผลให้การจัดกิจกรรมต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตลอดเวา และบางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ตามก าหนดเวลา
ที่ตั้งไว้ 
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2. ห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานตามโครงการกับงบประมาณที่ ได้รับไม่สัมพันธ์กันอาจท า
ให้การด าเนินงานบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และผลการด าเนินงานอาจไม่ครอบคลุม
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 3. การปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานลูกเสือ เนตรนารี และงานยาเสพติดในสถานศึกษาท าให้
กิจกรรมโครงการตามไม่ต่อเนื่องและขาดความยั่งยืน 
 3.7 ข้อเสนอแนะ –  

  
 
2. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)  
งบประมำณ 40,000 บำท 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1. เพ่ือให้นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในโรงเรียนและโรงเรียนในสังกัด 
ตระหนักรู้และเข้าใจการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ  
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถบริหารจัดการหลักสูตรต้าน
ทุจริต (Anti – Corruption Education) และน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Pratice) ส าหรับผู้บริหารและครู , กิจกรรม 1 โรงเรียน                          
1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต ,กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) ในระดับภูมิภาค 
เป้ำหมำย  
 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 41 โรงเรียน 
วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม  
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการขยายผลการด าเนินโครงการโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Pratice) ส าหรับผู้บริหารและครู 
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption 
Education)  
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 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต 
 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) 
 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรม
การเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จ านวน 41 โรงเรียน ได้
ด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ตามที่ สพฐ. ก าหนดไว้ ร้อยละ 90 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ      
 นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในโรงเรียนและโรงเรียนในสังกัด มีความตระหนักรู้
และเข้าใจการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้
ชื่อโรงเรียนสุจริต) และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริต (Anti – Corruption Education) และมีโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Pratice) ส าหรับผู้บริหาร
และครู, กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต ,กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อ
ภาพยนตร์สั้น)       ในระดับภูมิภาค 
ปัญหำ ข้อเสนอแนะ 

   เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด – 19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้วาง
ไว้ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) 

  
 
3. โครงกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน ประจ ำปี 2564  
งบประมำณ ไม่ใช้งบประมำณ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้ดูแลนักเรียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนและนักเรียน ได้มีการก ากับ ดูแล ในเรื่องความประพฤติที่ดี และ
เป็นที่ยอมรับ 
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เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ 
  ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัด มีการเฝ้าระวัง ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  
 เชิงคุณภำพ 
 สถานศึกษาและนักเรียน ได้มีการก ากับ ดูแล ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  
 
วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม 
 1. การออกตรวจจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการระดับจังหวัด ประจ าเดือน 
 2. กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาล 
 3. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานการด าเนินงานของโรงเรียน 
 4. สรุปผลการด าเนินการ 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ 
 ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มีการจัด
กิจกรรม ให้ความรู้ และเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ      
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 41 โรงเรียน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีความตระหนักในการ

ป้องกันเหตุกรณีที่ส่งผลกระทบทางลบต่อนักเรียน และสถานศึกษา 
ปัญหำ ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด – 19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้ 
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ยุทธสำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
1. โครงกำร  นิเทศกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน                    
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 งบประมำณ 176,322 บำท 
วัตถุประสงค์  
          เพ่ือนิเทศตดิตามการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดตามประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษา 
2. หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรในระดับชั้นเรียน 
3. การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้งระบบ 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี 
6. นโยบายโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน 
7. นโยบายการขับเคลื่อนงานเพศวิถีในสถานศึกษา 

เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลาการทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  จ านวน 41 โรงเรียน  
เชิงคุณภำพ 
โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม  
1. ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพ่ือก าหนดมาตรการ เครื่องมือการนิเทศติดตามเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา 
 2. ประชุมรองผู้อ านวยการวิชาการของสถานศึกษาเพื่อแจ้งมาตรการและก าหนดการนิเทศ
ติดตามเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 3. นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

4. สรุป สะท้อนผลการด าเนินงาน  วิเคราะห์ผล 
ผลที่ได้รับ 

1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิเทศครบทุก
โรงเรียน จ านวน 41 โรง 

2. ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการนิเทศ มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่

เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
ปัญหำ อุปสรรค 
  การได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทให้การนิเทศ ติดตาม 
ไม่สามารถด าเนินการนิเทศโดยลงพ้ืนที่ในแต่ละโรงเรียนได้ในภาคเรียนที่ 1 / 64 จึงเปลีย่นรูปแบบ
เป็นการนิเทศแบบออนไลน์ 
ข้อเสนอแนะ –  
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2. ขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรยีนมำตรฐำนสำกล  โดยกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย ปีงบประมำณ  2564 
งบประมำณ 50,000 บำท 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง 
สพฐ. OBECQA ในระดับ SCQA และระดับ OBECQA 
เป้ำหมำย 

เชิงปรมิำณ  
  สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 29 โรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

เชิงคุณภำพ 
  สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม 
 1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่ง สพฐ.ระดับ OBECQA  และแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินของสถานศึกษา ผ่าน
ระบบออนไลน์ 
 2 กิจกรรมเครือข่าย Value chain 1 ช่วย 4 นิเทศ ติดตามการน าความรู้  ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.ระดับ OBECQA  และแนวทางการจัดท ารายงานการ
ประเมินของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติหลังการอบรม 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ   
  โรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 29 โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 (เดิม)  
  - เข้ารับการประเมินฯ ระดับ ScQA จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่  
  1. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย 
  2. โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย  
 3. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก   จังหวัดพะเยา 
  4. โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จังหวัดเชียงราย 
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   - เข้ารับการประเมิน ระดับ OBECQA จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 
  1. โรงเรียนแม่จันวิทยาคม   จังหวัดเชียงราย 
  2. โรงเรียนพญาเม็งราย     จังหวัดเชียงราย 
          3. โรงเรียนพานพิทยาคม    จังหวัดเชียงราย 
          4. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์    จังหวัดเชียงราย 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ 
-  ร้อยละ 100  ของสถานศึกษาในสังกัด ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.ระดับ 

ScQA 
  -  ร้อยละ 100  ของสถานศึกษาในสังกัด ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ระดับ 
OBECQA 
ปัญหำ อุปสรรค 
  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอุปสรรคในการ
ติดต่อสื่อสาร  
ข้อเสนอแนะ 
  การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่  อยู่ภายใต้มาตรการค านึงถึงความปลอดภัย ของผู้เข้าร่วมโครงการฯเป็น
หลัก และปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เรื่อง การเว้นระยะห่างจากสังคม (Social distancing) 
เพ่ือลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรค ตามมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างเคร่งครัด 

   
 
3. กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถของนักเรียนในกำรใช้ควำมรู้และทักษะเพื่อ
แก้ปัญหำในชีวิตจริง (Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 2022 
งบประมำณ 37,800 บำท 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการเตรียมนักเรียนให้พร้อมส าหรับการเก็บข้อมูลรอบทดลองใช้
เครื่องมือ (Field Trial) ของการประเมิน PISA 2022 ของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน 
PISA 2022 
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เป้ำหมำย  
เชิงปริมำณ  

 1. การส่งเสริม สนับสนุนการเตรียมนักเรียนให้พร้อมส าหรับการเก็บข้อมูลรอบทดลองใช้
เครื่องมือ (Field Trial) ของการประเมิน PISA 2022 ของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1 โรง ได้แก่ 
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 
 2. การสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน 
PISA 2022 จ านวน 179 คน ได้แก ่

- รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จ านวน 2 คน  
- ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จ านวน 13 คน 
- รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรือตัวแทนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
โรงเรียนละ 4 คน รวม 164 คน 
 เชิงคุณภำพ 

1. โรงเรียนเชียงของวิทยาคมสามารถด าเนินการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพ่ือ  
การเก็บข้อมูลรอบทดลองใช้เครื่องมือ (Field Trial) ของการประเมิน PISA 2022 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงรายมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน 
PISA 2022 
วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม 
 1. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานเตรียมความพร้อมนักเรียน
ส าหรับการเก็บข้อมูลรอบทดลองใช้เครื่องมือ (Field Trial) ของการประเมิน PISA 2022 ของ
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง (โรงเรียนเชียงของวิทยาคม) 
 2. การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตามแนวทาง 
การประเมิน PISA 2022 ด้วยรูปแบบออนไลน์  
 3. การสรุปผลโครงการ 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ 
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการเตรียมนักเรียน 

ให้พร้อมส าหรับการเก็บข้อมูลรอบทดลองใช้เครื่องมือ (Field Trial) ของการประเมิน PISA 2022  
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

2. ร้อยละ 100 ของบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายเข้าร่วมประชุมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA 2022 ด้วยระบบออนไลน์ 
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ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ     
 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างสามารถด าเนินการเตรียมความพร้อมของนักเรียน
เพ่ือการเก็บข้อมูลรอบทดลองใช้เครื่องมือ (Field Trial) ของการประเมิน PISA 2022 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ร้อยละ 100 ของบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์มีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA 2022 ภายหลังการ
ประชุมสูงกว่าก่อนการประชุม 
ปัญหำ อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

  
  

  
 
4. กำรยกย่องเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำที่มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  
(O-NET) ยอดเยี่ยม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (O-NET AWARDS) 
งบประมำณ 25,000  บำท 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 อยู่ในกลุ่มยอดเยี่ยม 
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เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ  
สถานศึกษาและครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  

ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 อยู่ในกลุ่มยอด
เยี่ยม ดังนี้ 
 1. สถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นล าดับที่ 1 จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียน 4 กลุ่ม ได้แก่ ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  
 2. สถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ล าดับแรก ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ประจ าปีการศึกษา 2563 
 3. สถานศึกษาที่มีพัฒนาการของคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ล าดับแรก         
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562-2563  

4. สถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 3  
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 2562-2563   

5. สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีคะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 
3 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562-2563   

6. สถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ล าดับแรก ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 

7. สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีคะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 
3 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562-2563   
 เชิงคุณภำพ 

1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ ในฐานะที่สามารถด าเนินงานเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจนเกิดผลส าเร็จและ 
เป็นแบบอย่างในการด าเนินการให้แก่สถานศึกษาอ่ืน 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูของโรงเรียนในสังกัดมีขวัญก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น 
วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม 

1. การวิเคราะห์และจัดล าดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                  
ปีการศึกษา 2563 

2. การประสานสถานศึกษาเพ่ือขอรายชื่อครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยO-
NET สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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3. การจัดท าโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรสถานศึกษาและครูผู้สอน ในสถานศึกษาที่มี 
ผลการทดสอบ O-NET อยู่ในกลุ่มยอดเยี่ยม 

4. การมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีผลการทดสอบ O-NET  
อยู่ในกลุ่มยอดเยี่ยม ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 

5. การสรุปผลโครงการ 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ 
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาและครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

เชียงรายที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 อยู่ใน
กลุ่มยอดเยี่ยม ได้รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ (O-NET AWARDS) 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ 
 1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 อยู่ในกลุ่มยอด
เยี่ยม ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในการด าเนินงานเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจนเกิดผล
ส าเร็จ 

2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2563 อยู่ในกลุ่มยอดเยี่ยม มีขวัญก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  
ปัญหำ อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินงานโครงการครั้งต่อไปควรพิจารณามอบเกียรติบัตรส าหรับสถานศึกษาที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครใจเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ปีการศึกษา 2563 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
ก าหนด 
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5. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันทำง 
วิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ.2565  
งบประมำณ 20,000 บำท 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมโรงเรียนในสังกัดได้มีความตระหนักและส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดเข้าร่วมการ
แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ประจ าปี พ.ศ.2565 
        2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในสังกัดระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับความรู้ใน
วิธีการคิด วิเคราะห์และท าแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ในระดับนานาชาติ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับความรู้ในวิธีการคิด 
วิเคราะห์และท าแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ในระดับนานาชาติ 
 4. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านคณิตศาสตร์ให้มีโอกาสเข้า
แข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนจ านวน 41 โรงเรยีน 
 เชิงคุณภำพ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักและส่งเสริมให้ครูผู้รับผิดชอบรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเพ่ิมศักยภาพในด้านคณิตศาสตร์  
 2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ได้รับโอกาสในการพัฒนาและเข้าร่วม
แข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
 3. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ส่งเสริมให้นักเรียนร่วม
แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2565 ร้อยละ 50 ของจ านวนโรงเรียนทั้งหมดใน
สังกัด 
วิธีด ำเนินงำน/กิจกรรม 
 1. จัดท าโครงการ 
 2. จัดท าเอกสารประกอบ 
 3. ประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนประจ าเดือน กันยายน 
 4. สรุปรายงาน 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ 
          ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจ านวน 41 โรงเรียน เข้ารับการชี้แจงและแนะแนวครบทุก
โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจ านวน 41 โรงเรียนได้รับทราบและได้รับการแนะแนวทางโดย

มีเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นสื่อในการส่งเสริมนักเรียนดังนี้เล่มรายงานปัจจัยความส าเร็จของโรงเรียน
ที่มีนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจ าปี พ.ศ.2563 รอบ
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แรกระดับเขตพ้ืนที่ ของศูนย์สอบที่ 21 และคู่มือการด าเนินงาน และแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาย้อนหลังปีที่ผ่านมา 

2. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการส่งเสริมและเตรียม               
ความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2565 
ปัญหำ อุปสรรค 

1. การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น ในทุกปีท่ีผ่านมา
โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความส าคัญเนื่องจากเป็นการสมัครใจเข้าแข่งขันไม่มีการบังคับ 

2. ข้อสอบแบบทดสอบท่ีออกโดยสพฐ.มีความยากท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถท าได้จึงท า
ให้นักเรียนไม่เข้าร่วมการแข่งขัน 
ข้อเสนอแนะ 

1. สพฐ.ควรมีการก าหนดให้โรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันอาจจะก าหนดอัตราส่วน
ของนักเรียน เป็นต้น 

2. การจัดท าแบบทดสอบควรให้อยู่ในกรอบเนื้อหาที่เรียนของระดับชั้นที่จัดสอบ 
 

  
 
6. โครงกำร กำรนิเทศติดตำมกำรขับเคลื่อนงำนเพศวิถีศึกษำในสถำนศึกษำ 
งบประมำณ 5,000 บำท 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือด าเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ 
CSE- eLearning 

2. เพ่ือนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตใน
ลักษณะการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning 

3. เพ่ือพัฒนาและขยายผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนเพ่ือการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต 
เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
1. โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายจ านวน 41 โรง มีการ

ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
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2. ครูที่ลงทะเบียนเข้าเรียนในระบบ CSE- eLearning จบตามรอบของการเปิด-ปิดระบบ  
ทุกคน 

3. มีกลุ่มเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต อย่างน้อย 1 กลุ่ม 
เชิงคุณภำพ 
1. ร้อยละ 70 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายมีการ

ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียน
สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

2. ร้อยละ 70 ครูที่ลงทะเบียนเข้าเรียนในระบบ CSE- eLearning สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตได้ 

3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในกลุ่มเครือข่าย 
วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประชุมชี้แจง 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
กิจกรรมที่ 2 การตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
- เข้าระบบ CSE-eLearning หลักสูตรเพศวิถีศึกษา 
- ดาวน์โหลดแผนการสอน 
- ตรวจ ประเมิน แผนการสอน 
- กรอกผลการประเมินในระบบ 
- อนุมัติการผ่านหลักสูตร 
- สรุป/ รายงานผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศติดตามประเมินผล 
- พัฒนาเครื่องมือการนิเทศ 
- จัดท าปฏิทินการนิเทศ 
- ด าเนินการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะ

ชีวิต 
- สรุป/ รายงานผลการนิเทศ 

ผลที่ได้รับ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ  
-  ร้อยละ 95 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายมีการ

ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
-  ร้อยละ 85 ของครูที่ลงทะเบียนเข้าเรียนในระบบ CSE- eLearning จบตามรอบของการ

เปิด-ปิดระบบ 
- มีกลุ่มเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 1 กลุ่ม (ครูสุขศึกษา+เพศ

วิถีศึกษาและทักษะชีวิต สพม.เชียงราย) 
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ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ   
- ร้อยละ 95 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายมีการขับเคลื่อน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ผู้เรียนสามารถน าไป
ปรับประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
 - ร้อยละ 85 ครูที่ลงทะเบียนเข้าเรียนในระบบ CSE- eLearning สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตได้ 
 - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในกลุ่มเครือข่าย 
ปัญหำ อุปสรรค - 
ข้อเสนอแนะ –  

   

 
 

7. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำห้องเรียนพิเศษสู่ควำมเป็นเลิศ ปีกำรศึกษำ 2562 
งบประมำณ 25,000 บำท 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษา
ในสังกัดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของห้องเรียนพิเศษ  
 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการ
ส่งเสริมในด้านที่มีความถนัดและความต้องการที่จะเรียนรู้และส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ 
เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
          โรงเรียนในสังกัดที่จัดห้องเรียนพิเศษได้รับการก ากับติดตามและประเมินผล จ านวน 11 
โรงเรียน 
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          เชิงคุณภำพ 
       1. ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดที่จัดห้องเรียนพิเศษได้ด าเนินการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้องเรียนพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ  
       2. ส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนห้องเรียนพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียน 
วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม 
 1. การประเมินความพร้อมการจัดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 
 - โรงเรียนที่มีความพร้อมและประสงค์จัดห้องเรียนพิเศษแจ้งมายัง สพม.ชร. 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ  
 - ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ 
 - คณะกรรมการประเมินฯ ด าเนินการประเมินจากเอกสารและสภาพจริง ณ โรงเรียน 
 - ประชุมคณะกรรมการประเมินฯเพ่ือสรุปผลการพิจารณา 
 - สพม.ชร แจ้งอนุญาตไปยังโรงเรียนและสพฐ. 
 2. การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 
       - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 - ประชุมคณะกรรมการและแจ้งก าหนดการประเมินฯไปยังโรงเรียน 
 - โรงเรียนส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงานห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ให้สพม.ชร. และ
เตรียมรับการประเมิน 
     - คณะกรรมการฯด าเนินการประเมินโรงเรียนตามสภาพจริง 
 - สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ 
1. โรงเรียนที่ประสงค์รับการประเมินความพร้อมจัดการเรียนห้องเรียนพิเศษ จ านวน 2  

โรงเรียน ได้รับการประเมินครบทุกโรงเรียน 
2. โรงเรียนที่จัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ จ านวน 11 โรงเรียน ได้รับการประเมินครบทุก 

โรงเรียน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ      
1. โรงเรียนในสังกัดที่ประสงค์รับการประเมินความพร้อมจัดการเรียนห้องเรียนพิเศษได้รับการ 

ส่งเสริม สนับสนุนให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนตามความต้องการของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 

2. โรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนห้องเรียนพิเศษได้รับการก ากับ ติดตามและประเมินผลให้ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้องเรียนพิเศษ 
ปัญหำ อุปสรรค 

1. การด าเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 
2563 ในกิจกรรมคณะกรรมการฯจะต้องออกไปเพ่ือประเมินฯเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียน ซึ่งปัจจุบันอยู่
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา (โควิด-19) จึงท าให้การรวมตัวของผู้ให้ข้อมูลได้
ไม่หลากหลายเพราะต้องจ ากัดคนเข้าร่วม 
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2. การด าเนินงานของห้องเรียนพิเศษโรงเรียนบางโรงเรียนขาดแคลนในด้านสื่อ/อุปกรณ์ 
สถานที่ บุคลากร(ครู) และแหล่งเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะ 

1. โรงเรียนควรซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ที่จะให้ข้อมูลโดยให้ส ารวจความคิดเห็น  ความต้องการ
ของบุคคลแต่ละประเภทแล้วมาน าเสนอให้กับคณะกรรมการฯในวันประเมินฯ 

2. โรงเรียนควรมีการระดมทรัพยากรจากเครือข่ายอ่ืนเพ่ือจะได้สนับสนุนในเรื่องของ
งบประมาณในการจัดซื้อจัดหาสื่อ/อุปกรณ์ จัดจ้างบุคลากร(ครู) จัดท าสถานที่เรียนรู้เฉพาะในโรงเรียน  

  
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
1. โครงกำร กำรอบรมกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณส ำหรับครู (Coding for Teacher : C4T) 
งบประมำณ สสวท. 365,000 บำท 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในมาตรฐาน การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี 

2. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและ
การออกแบบเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

3. เพ่ือนิเทศติดตามและให้ค าปรึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 
เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
ผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้สอนสาระเทคโนโลยี จ านวน 118 คน ประกอบไปด้วย 
1. อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding for grade             

7-9  Teacher (C4T-4) จ านวน 59 คน 
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2. อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding for grade 
10-12  Teacher (C4T-5) จ านวน 59 คน 

เชิงคุณภำพ 
1. ครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้รับการฝึกอบรมให้มี

ความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่ง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding 
ได้อย่างมีคุณภาพ 

2. โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้รับการนิเทศติดตาม
และให้ค าปรึกษา เพ่ือจัดการเรียนรู้ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ได้อย่างมีคุณภาพ 

3. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และความสามารถด้านวิทยาการค านวณและการ
ออกแบบเทคโนโลยี ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม 
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์และภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ได้อย่างมีคุณภาพ 
วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเตรียมความพร้อม 
      1.1 ท าหนังสือราชการแจ้งครูโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและคัดเลือกเข้ารับการอบรม 
      1.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ด าเนินการติดต่อ
สถานที่การจัดอบรม 
      1.3 ประชุมคณะท างานและทีมวิทยากร จัดท าตารางการอบรมฯ ของระดับ
มัธยมศกึษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู (Coding for Teacher 
: C4T) 

กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบ
เทคโนโลยี 

    3.1 ออกแบบเครื่องมือในการออกนิเทศฯ 
    3.2 การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบ

เทคโนโลยี 
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

ผลที่ได้รับ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ   
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ผู้เข้ารับการอบรม 53 คน 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ผู้เข้ารับการอบรม 57 คน 
มีผู้ผ่านการอบรม 110 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ  
ครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ผู้ผ่านการอบรม 110 คน 

ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายส่งเสริมให้



37 
 

                                                                        รายงานผลการด าเนินงาน สพม.เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

เด็กไทยยุคใหม่ เก่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิศวกรรม คณิตศาสตร์  โปรแกรมเมอร์  และ
ภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding     ได้อย่างมีคุณภาพ 
ปัญหำ อุปสรรค 

หลังจากการอบรม ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยีโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 อาจไม่ขยายผลและถ่ายทอดความรู้ให้กับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยีภายในโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการนิเทศ ติดตาม กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณและการออกแบบ
เทคโนโลยีทั้งครูที่ผ่านการอบรมและครูที่ไม่ได้เขารับการอบรม เพ่ือประเมินความรู้ ความเข้าใจใน
มาตรฐาน การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี 

   
 

2. โครงกำร อบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรจัดกำรศึกษำ  
งบประมำณ 238,950 บำท 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ  
 2. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจที่ดีต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และในสถานศึกษา เพ่ือจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พัฒนาตนเอง  
เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 71 คน วิทยากร 

และเจ้าหน้าที่จาก สพม.ชร ที่เกี่ยวข้อง 79 คน รวม 150 คน โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น                       
2 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละไม่เกิน 50 คน เฉพาะผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร 

เชิงคุณภำพ    
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและ

วิชาที่รับผิดชอบ และมีขวัญและก าลังใจ เพ่ือจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม 
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 71 
คน วิทยากร และเจ้าหน้าที่จาก สพม.ชร ที่เก่ียวข้อง 79 คน รวม 150 คน โดยแบ่งการจัดกิจกรรม
เป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละไม่เกิน 50 คน เฉพาะผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร 
 กิจกรรมที่ 2 ปัจฉิมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
71 คน  โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 2 ช่วงเวลา ชว่งเวลาละไม่เกิน 50 คน 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ   
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 54 คน วิทยากร และ

เจ้าหน้าที่จาก สพม.ชร ที่เก่ียวข้อง 79 คน รวม 133 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ   

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและ
วิชาที่รับผิดชอบ และมีขวัญและก าลังใจ เพ่ือจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ปัญหำ อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

  
 

3. โครงกำร กำรจัดกำรประกวดรำงวัล OBEC Awards ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ                           
งบประมำณ 47,520 บำท 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในสังกัดหน่วยงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย  

2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรภายในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เชียงราย ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน 
เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพในสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับ
บุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 

3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้บุคลากรในสังกัดที่ส่งผลงานเข้ารับรางวัล OBEC AWARDS ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันระดับภาค และ
ระดับประเทศเพ่ิมมากข้ึน  
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 4. เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการประเมินตาม
เกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค 
และระดับชาติ 
  5. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ที่ได้รับการคัดเลือกทุกระดับเพื่อ
เผยแพร่ผลงาน ความดี ต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์เป้าหมายของโครงการ 
เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มัธยมศึกษา

เชียงราย ส่งผลงานเข้าประกวดไม่ต่ ากว่า 60 คน 
เชิงคุณภำพ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ 
วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ รวม 80 คน 
 กิจกรรมที่ 2 ปัจฉิมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
71 คน  โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 2 ช่วงเวลา ชว่งเวลาละไม่เกิน 50 คน 
 กิจกรรมที่ 3 ประกวดการแข่งขัน OBEC Awards ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้เข้าร่วมการ
ประกวด และคณะท างาน รวม 80 คน 
  กิจกรรมที่ 4 น าส่งผลงานให้กับเจ้าภาพระดับภาคเหนือ ณ สถานที่จัดงานระดับภูมิภาค  
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ   
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

เชียงราย ส่งผลงานเข้าประกวด จ านวน 137 รายการ 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ 
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4. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำศักยภำพครูนักจิตวิทยำประจ ำสถำนศึกษำ 
งบประมำณ 31,875 บำท 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษาให้สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างมีศักยภาพ 
 2. เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาได้รับการดูแลช่วยเหลือจากผู้ที่มีความพร้อมในการดูแลช่วยเหลือ
ทางด้านจิตวิทยา 
เป้ำหมำย      
 ครูนักจติวิทยา โรงเรียนในสังกัด สพม.เชียงราย จ านวน 41 โรงเรียน 
วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม 
 1. ประชุมชี้แจงผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 2. ออกแบบหลักสูตรการอบรม 
 3. จัดท าคู่มือและแจกจ่าย 
 4. ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้น/ให้ค าปรึกษาครูนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา 
 5. สรุปผลการด าเนินการ 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จ านวน 41 โรงเรียน มี
การรายงานการประเมินนักเรียนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 80 ใน
ส่วนของการวัดระดับความรู้และทักษะการอบรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงไม่
สามารถด าเนินการจัดอบรม  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ      
  ครูนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษาสามารถด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด
ทางสุขภาพจิตในเบื้องต้นได้ในระดับดีและทราบแนวทางในการด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ สามารถช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้นได้ และมีการประสานส่งต่อนักเรียนกับหน่วยงาน
ภายนอกได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น 
ปัญหำ ข้อเสนอแนะ 

   เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด – 19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดอบรมตามแผนที่วาง
ไว้ได้ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการขับเคลื่อนโครงการและพัฒนาครูนักจิตวิทยาประจ า
สถานศึกษาต่อไป เห็นควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินการจัดอบรมตามหลักสูตรต่อไป 
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5. โครงกำร ประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิเครำะห์และตรวจสอบควำมถูกต้องแบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำร
ศึกษตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ปพ.3)  
งบประมำณ 20,450 บำท 
วัตถุประสงค์  
           เพ่ือให้ครูผู้รับผิดชอบในการจัดท าเอกสารหลักฐานแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) มีความรู้ และเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร
หลักฐานแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ได้อย่าง
ถูกต้อง  
เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ   
  เชิงปริมำณ 
 ครูผู้รับผิดชอบในการจัดท าเอกสารหลักฐานแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) จ านวน  59 คน       
  เชิงคุณภำพ 
  ร้อยละ 100 ของครูผู้รับผิดชอบในการจัดท าเอกสารหลักฐานแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา           
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) มีความตระหนักในภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ                 
สามารถด าเนินงานทะเบียนและเอกสารหลักฐานการศึกษาได้ถูกต้องและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม 
  อบรมครูผู้รับผิดชอบในการจัดท าเอกสารหลักฐานแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ให้มีความรู้ และเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร
หลักฐานแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3)  
ผลที่ได้รับ  
  เชิงปริมำณ 
  ครูผู้รับผิดชอบในการจัดท าเอกสารหลักฐานแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) จ านวน  59 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมจริง 61 คน คิดเป็น 
103.38%     
  เชิงคุณภำพ 
        ครูที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา                
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดท า จัดเก็บ
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เอกสารหลักฐานทางการศึกษามากขึ้น โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบใบงานที่ผู้เข้าอบรมได้ฝึก
ปฏิบัติจริง วิทยากรให้ความรู้ได้ชัดเจน กระบวนการอบรม มีความสอดคล้องเป็นไปตามเนื้อหาของ
หลักสูตรการฝึกอบรมที่ท าให้นายทะเบียนโรงเรียนได้รับการฝึกหรือรับฟังจากวิทยากรแล้วท าให้เกิด
ความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ปัญหำ อุปสรรค 
แนวทำงแก้ไข 

 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำน
และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
1. โครงกำรสร้ำงเสริมศักยภำพกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564  
งบประมำณ 18,000 บำท 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาเพ่ิมข้ึนและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ปีการศึกษา 2563 เข้าเรียนต่อในระดับที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้เป็นไป
ตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
         3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดได้ด าเนินการรับนักเรียนประจ าปีการศึกษา 
2564 เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เป้ำหมำย                
 โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งด าเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามประกาศ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
ปีการศึกษา 2564 อย่างเคร่งครัด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม 
 1. จัดท าข้อมูลประชากรวัยเรียนที่จะจบ ป.6 และม.3 /แผนจัด 
ชั้นเรียน/ของโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา 
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 2. ส่งประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสพฐ. ปีการศึกษา 2564 
ให้โรงเรียนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด และประชุม 
คณะกรรมการรับนักเรียนพิจารณาประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสพฐ.            
ปีการศึกษา2564 ของ สพม.36  เสนอ กศจ.จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา พิจารณาเห็นชอบ              
และประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติฯให้โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน
ทราบ 
 4. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียนในการรับสมัคร/สอบคัดเลือก/มอบตัวและ
รายงานผลการรับนักเรียน สพฐ.ทางเว็บไซต์ 
    5. วิเคราะห์ สรุป รายงานผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานเป็นรูปเล่ม 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ 
        โรงเรียนด าเนินการรับนักเรียนตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ครบทุกแห่ง 

สรุปผลกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 ข้อมูล ณ 25 มิถุนำยน 2564 ดังนี้ 
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย 
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1) ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนทั่วไป 
แผนการรับ   จ านวน 712 คน จ านวน 22 ห้อง 
สมัคร   จ านวน 1,922 คน 
เข้าสอบ   จ านวน 1,817 คน 
รับไว้    จ านวน 651 ห้อง จ านวน 22 คน 
ขาด/เกิน  จ านวน 61 คน จ านวน  - ห้อง  

2) ห้องเรียนปกติโรงเรียนทั่วไป 
แผนการรับ   จ านวน 6,084 คน จ านวน 151 ห้อง 
สมัคร   จ านวน 5,224 คน 
เข้าสอบ   จ านวน 1,500 คน 
รับไว้    จ านวน 4,668 ห้อง จ านวน 144 คน 
ขาด/เกิน  จ านวน 1,417 คน จ านวน  6 ห้อง 

3) โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัยเชียงรำย 
แผนการรับ   จ านวน 96 คน จ านวน 4 ห้อง 
สมัคร   จ านวน 1,630 คน 
เข้าสอบ   จ านวน 1,390 คน 
รับไว้    จ านวน 96 คน จ านวน 4 ห้อง 
ขาด/เกิน  จ านวน - คน จ านวน  - ห้อง  

4) รวมทั้งสิ้น 
แผนการรับ   จ านวน 6,892 คน จ านวน 177 ห้อง 
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สมัคร   จ านวน 8,776 คน 
เข้าสอบ   จ านวน 4,707 คน 
รับไว้    จ านวน 5,415 คน จ านวน 170 ห้อง 
ขาด/เกิน  จ านวน 1,477 คน จ านวน  7 ห้อง 

รับไว้คิดเป็นร้อยละ  78.57 ของแผนการรับ 
 
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

1) ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนทั่วไป 
แผนการรับ   จ านวน 771 คน จ านวน 23 ห้อง 
สมัคร   จ านวน 1,228 คน 
เข้าสอบ   จ านวน 1,239 คน 
รับไว้    จ านวน 690 คน จ านวน 23 ห้อง 
ขาด/เกิน  จ านวน 81 คน จ านวน  - ห้อง  

2) ห้องเรียนปกติโรงเรียนทั่วไป 
แผนการรับ   จ านวน 6,280 คน จ านวน 157 ห้อง 
สมัคร   จ านวน 5,059 คน 
เข้าสอบ   จ านวน 1,250 คน 
รับไว้    จ านวน 4,761 คน จ านวน 149 ห้อง 
ขาด/เกิน  จ านวน 1,519 คน จ านวน  8 ห้อง 

3) โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัยเชียงรำย 
แผนการรับ   จ านวน 144 คน จ านวน 6 ห้อง 
สมัคร   จ านวน 438 คน 
เข้าสอบ   จ านวน 428 คน 
รับไว้    จ านวน 144 คน จ านวน 6 ห้อง 
ขาด/เกิน  จ านวน - คน จ านวน  - ห้อง  

4) รวมทั้งสิ้น 
แผนการรับ   จ านวน 7,195 คน จ านวน 186 ห้อง 
สมัคร   จ านวน 6,725 คน 
เข้าสอบ   จ านวน 2,917 คน 
รับไว้    จ านวน 5,595 คน จ านวน 176 ห้อง 
ขาด/เกิน  จ านวน 1,600 คน จ านวน  10 ห้อง  

รับไว้คิดเป็นร้อยละ  77.78 ของแผนการรับ 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ      
1. การบริหารจัดการเกี่ยวกับบริบททั่วไป ข้อมูลสารสนเทศของทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถ 

บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การด าเนินงานการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
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ด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพ ไม่มีปัญหาการฟ้องร้องในความไม่เป็นธรรม นักเรียนทุกคนมีสถานที่เรียน
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

3. โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและสาธารณชน สามารถรับรู้ข่าวสารการรับนักเรียนของ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้อย่างทั่วถึง 
6 ปัญหำ อุปสรรค 

1. การด าเนินงานการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีปัญหาในการ 
ประสานงานเชิงนโยบายการด าเนินงานตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ 
สพฐ. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการจัดท า
ประกาศแนวนโยบายการรับนักเรียนประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งมีขั้นตอนจะต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดท าให้ล่าช้ากว่าที่ สพฐ.ก าหนด 

2. ผู้ปกครอง และนักเรียน มีค่านิยมท่ีต้องการเข้าเรียนต่อในโรงเรียนประจ าจังหวัดที่มีชื่อเสียง  
ท าให้โรงเรียนใกล้บ้านมีจ านวนนักเรียนลดลง 
         3. ปฏิทินการด าเนินการรับนักเรียนสังกัดสพฐ. ด าเนินการในห้วงการปิดภาคเรียนที่ 2 
(มีนาคม-เมษายน) ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเมื่อเกิดปัญหาที่ต้องเลื่อนปฏิทินในการด าเนินการจึงท าให้
เกิดผลกระทบต่อการเตรียมการเข้าเรียนของนักเรียนท าให้การด าเนินการล่าช้ากระทบต่อการเตรียมตัว
ในการเข้าเรียนภาคเรียนที่ 1 ของปีถัด 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรปรับเปลี่ยนนโยบายในการจัดท าประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ของ สพฐ. โดยก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของ
เขตพ้ืนที่เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมโดยไม่ต้องผ่าน
ความเห็นชอบของ กศจ.แต่ละจังหวัด 

2. โรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์แนะแนวการเรียนต่ออย่าง
หลากหลายเพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ตัดสินใจในการเรียนต่อตามความถนัดและ
ความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง 

3. สพฐ. ควรก าหนดปฏิทินการรับนักเรียนในห้วงภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา (เดือน
ธันวาคม-มกราคม) โดยใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียนในระดับชั้นนั้นมาใช้ประกอบการสมัครเรียน 
 

  
 



46 
 

                                                                        รายงานผลการด าเนินงาน สพม.เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

2. โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำศักยภำพ บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
งบประมำณ 4,200 บำท 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบัน 
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่ขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดการศึกษาตามความ
พร้อมและความต้องการของผู้เรียน 
 2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม วัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของ 
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืนให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เรียนรู้เป็นไปตามแนวทางการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เป้ำหมำย 

เชิงปรมิำณ 
          1. อนุญาตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จ านวน 2 ครอบครัว 

2. ครอบครัวท่ีจัดการศึกษา จ านวน 2 ครอบครัว  
 3. ศูนย์การเรียนม่อนแสงดาววิชชาลัย 

เชิงคุณภำพ 
1. บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่ขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนอย่างสูงสุด 

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ตามความถนัดและความต้องการและเป็นไป
ตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 
วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม 

1. ก ากับ ติดตาม การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2563 
และการจัดการศึกษาโดยศูนย์การเรียน ปีการศึกษา 2563 

- แจ้ง/ประสานก าหนดการให้กับคณะกรรมการฯและผู้จัดการศึกษา  
- ประชุมวางแผนการด าเนินการวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาฯ  
- คณะกรรมการฯด าเนินการวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาผู้จัดการศึกษาครอบครัว 

ปีการศึกษา 2563 และการจัดการศึกษาโดยศูนย์การเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ บ้านเรียนและศูนย์
การเรียน  

- ประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินการตัดสินผลการเรียน และรายงานผลการเรียนให้กับ
ผู้จัดการศึกษา 
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2. การด าเนินการอนุญาตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ปีการศึกษา 2564 
- ผู้จัดการศึกษาแจ้งความประสงค์มายัง สพม.ชร.  
- สพม.ชร. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ  
- แจ้ง/ประสานคณะกรรมการและผู้จัดการศึกษาที่ขอรับการประเมินในก าหนดการ และ

เตรียมความพร้อม  
- ประชุมคณะกรรมการฯและผู้จัดการศึกษาเพ่ือพิจารณาความพร้อมในการด าเนินการจัด

การศึกษา  
- คณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ด าเนินการจัดการศึกษา ณ สถานที่จริง  
- ประชุมคณะกรรมการประเมินฯพิจารณาและสรุปผลการประเมิน ประธานคณะกรรมการ

ประเมินฯ เสนอผลการประเมินต่อผอ.สพม.ชร. อนุญาต/ไม่อนุญาต  
- เสนอขออนุญาตจัดการศึกษาไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาเห็นชอบ  
- สพม.ขร. ประกาศผลการพิจารณาแจ้งผู้จัดการศึกษา และรายงานสพฐ. 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ 
1. อนุญาตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จ านวน 2 ครอบครัว ปีการศึกษา 2564 

ดังนี้ 
1.1 ครอบครัวนางสาวเมธาวี  แซ่ซูม จัดการศึกษาให้กับ ด.ช.ธีโม  เบียรซ์ไวเลอร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
1.2 ครอบครัวนางกุหลาบ  ชมภูเมืองชื่น จัดการศึกษาให้กับ ด.ช.สืบพงษ์  ชมภู

เมืองชื่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
2. ด าเนินการก ากับ ติดตาม การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  

ปีการศึกษา 2563  จ านวน 2 ครอบครัว ดังนี้ 
2.1 ครอบครัว นายพิสฐ์  สิงโต จดัการศึกษาให้กับ ด.ญ.พิมพ์ชนก  สิงห์โต  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
2.2 นางสาวกุลนรี  สุรเลิศรังสรรค์ จัดการศึกษาให้กับ ด.ช.ภูวเดช  รักมนุษย์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
                3. ด าเนินการก ากับ ติดตาม นิเทศ และสังเกตการวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษาของศูนย์การเรียนม่อนแสงดาววิชชาลัย มีนักเรียนจ านวน 10 ราย ดังนี้ 
                    1) ด.ญ.นริชา  มาไกล  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
          2) ด.ช.เอ็ดวิน  อิงค์วาล   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
                    3) ด.ช.ปีเตอร์  แซ่เฉิน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

4) นายจอห์น นานา    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
                    5) เด็กชายนาวา นานา   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
                    6) เด็กชายกานต์ตา นานา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
  7) ด.ช.พุฒิพงษ์  โชติสุรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

         8) เด็กชายกันติศา แซ่ย่าง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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         9) เด็กชายภานพ  หน่อโป   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
         10) เด็กชายเยีย แซ่ลี    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ      
                     1. นักเรียนและผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังกัดได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา และได้รับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และ
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จัดท าผลการเรียน 
ปีการศึกษา 2563 
                   3. ศูนย์การเรียนม่อนแสงดาววิชาลัย ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมการจัด
การศึกษาในศนูย์การเรียน นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินทุกคน 
ปัญหำ ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินงานขออนุญาตจัดการศึกษาอาจมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนดเวลาที่ สพฐ.
ก าหนดเนื่องจากการยื่นขออนุญาตของผู้จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามก าหนดเวลาและการขออนุญาต
จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก ศธจ. 

  
 
3. โครงกำร เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำระบบดูช่วยเหลือนักเรียน  
งบประมำณ 15,000 บำท 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษาอย่าง
ทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

2. เพ่ือให้ครูสถานศึกษาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

3. เพื่อประเมินการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
4. เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
1. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดจ านวน 41 โรงเรียน 
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2. โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นสามารถเป็นต้นแบบ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2564 
จ านวน 3 โรงเรียน 

3. ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2564 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างน้อยระดับละ 1 คน รวม 2 คน 

เชิงคุณภำพ 
1. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือที่มี

คุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน         
2. ส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และ

องค์กรภายนอก ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน 
และมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 

3. สร้างขวัญ ก าลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติ โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นสามารถเป็นต้นแบบได้ 
4. สร้างขวัญ ก าลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา 

การทักษะชีวิต ประจ าปี 2564 
วิธีด ำเนินงำน/กิจกรรม 
 1. คัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับสหวิทยาเขต 

2. คัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. คัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2564 ระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
4. จัดส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการที่ 16 และระดับส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ   
โรงเรียนในสังกัด ได้ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบ 41 โรงเรียน คิดเป็น  

100 ร้อยของสถานศึกษาในสังกัด 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพ่ือรับรางวัลครูต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2564 ซึ่งได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ
พิจารณาคัดเลือก เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง และห้องประชุมภูชี้ฟ้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ผลการพิจารณาคัดเลือกสรุปได้ดังนี้ 

ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก  
ชนะเลิศ ระดับทอง คือ โรงเรียนแม่ต  าตาดควันวิทยาคม 
รองชนะเลิศ ระดับทอง จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่  

- โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
- โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 
- โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 

ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง  
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ชนะเลิศ ระดับทอง คือ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 
รองชนะเลิศ ระดับทอง จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 

- โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย       
          - โรงเรียนวาวีวิทยาคม 
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่  
ชนะเลิศ ระดับทอง คือ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
รองชนะเลิศ ระดับทอง คือ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 
ประเภทครูต้นแบบฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ชนะเลิศ ระดับทอง คือ นายธรรมรัตน์  นามศิริ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
รองชนะเลิศ ระดับทอง ได้แก่ 

- นางนิตยา  วงศ์กาไสย  โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
- นายวุฒิพงษ์  แดนช่างค า โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 

  ประเภทครูต้นแบบฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ชนะเลิศ ระดับทอง คือ นางกชพร  สายกษิรา โรงเรียนปล้องวิทยาคม 

ปัญหำ อุปสรรค 
1. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้กระบวนการดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนต้องเป็นไปโดยความยากล าบาก และส่งผลกระทบหลายทางท้ังด้านเศรษฐกิจของผู้ปกครอง   
การจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอน การเรียนรู้ของนักเรียน การด าเนินการเยี่ยมบ้านของนักเรียน 
ฯลฯ  
 2. สถานการณ์การเมือง ที่มีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เข้าไปเกี่ยวข้อง ท าให้สถานศึกษาต้อง
มีวิธีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประพฤติตนให้เหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ   

ควรประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในรูปแบบใหม่ หรือรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. โครงกำรโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 36  งบประมำณ 40,000 บำท 
วัตถุประสงค์        
 เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
36 (เดิม) มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และเป็นระเบียบ สามารถบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวก ในการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ภายใต้มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียน และส่งเสริม ปลูกฝัง
จิตอาสาภายในโรงเรียน  
เป้ำหมำย  
       โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เดิม) จ านวน 59 
โรงเรียน 
วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม 
 1. จัดท าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการประเมิน 
 2. แจ้งรายละเอียดการประเมินตนเองให้โรงเรียนทราบ       
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. ประชุมคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการประเมินเอกสารการประเมิน
ตนเองของโรงเรียน 
 5. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เพื่อรับการประเมินเชิงประจักษ์ 
 6. คณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ ด าเนินการประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
 7. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัล 
 8. มอบรางวัลให้แก่โรงเรียน 
 9. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จ านวน 59 โรงเรียน ได้เข้า
ร่วมโครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 ปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 100 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ      
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และเป็นระเบียบ สามารถบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวก ในการเรียนรู้อย่างเพียงพอและตอบสนองต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ภายใต้มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียน ทั้งนี้ การด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เป็นปกติวิสัยดังกล่าวนี้ เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เรียน บุคลากรภายในโรงเรียน เครือข่าย 
ผู้ปกครอง และชุมชน จนก่อเกิดเป็นค่านิยมที่ดีงามในองค์กร และมีการส่งเสริม ปลูกฝังจิตอาสา
ภายในโรงเรียน  
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ในการด าเนินการประเมินเพ่ือคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส 
ปลอดภัย ไร้มลพิษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประจ าปีการศึกษา 2563  ผล
การประเมินโครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 36 ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ 
     1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
   2. โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
   3. โรงเรียนเทิงวิทยาคม   ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2  
 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
   1. โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม   ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
   2. โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม  ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
   3. โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
   4. โรงเรียนพญาเม็งราย    ระดับเหรียญทอง 
   5. โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม   ระดับเหรียญเงิน 
   6. โรงเรียนวาวีวิทยาคม    ระดับเหรียญเงิน 
   7. โรงเรียนจุนวิทยาคม    ระดับเหรียญเงิน 
   8. โรงเรียนภูซางวิทยาคม   ระดับเหรียญเงิน 
   9. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย ระดับเหรียญทองแดง 
   10. โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   ระดับเหรียญทองแดง 
 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
   1. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม     ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
   2. โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม   ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
   3. โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม    ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
   4. โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก   ระดับเหรียญทอง 
   5. โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์    ระดับเหรียญทอง 
   6. โรงเรียนวียงชัยวิทยาคม   ระดับเหรียญทอง 
   7. โรงเรียนพานพิเศษพิทยา     ระดับเหรียญทอง 
   8. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2    ระดับเหรียญทอง  
 ปัญหำและอุปสรรค 
 1. เนื่องจากเกิดการแพร่ของโรคระบาดโควิด – 19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามแผน
ที่ได้ก าหนดไว้ 
 2. เนื่องจากการด าเนินการประเมินโครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ           
จะด าเนินการคาบเกี่ยวปีงบประมาณ ซึ่งส่งผลให้ในการด าเนินช่วงต้นปีงบประมาณ จะยังไม่มี
งบประมาณในการด าเนินงาน ดังนั้น สพฐ. ควรจะจัดสรรงบประมาณให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในไตรมาสแรกเพ่ือได้ด าเนินการได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดรูปแบบการประเมินให้สอดคล้องสภาพการณ์ปัจจุบัน New Normal 
 2. ควรจะจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

  
 
2. โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
งบประมำณ 20,000 บำท 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างจิตส านึก และความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้าง 
ความตระหนัก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปัญหาและ
อุปสรรค 
ในการบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
 3. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
เป้ำหมำย  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และโรงเรียนในสังกัด จ านวน 41 โรงเรียน 
วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม 

1. แจ้งนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในที่ประชุมผู้บริหารประจ าเดือน 
2. การวิจัย “การบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของโรงเรียนใน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย” 
3 . จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานการด าเนินงานของโรงเรียน 
5. สรุปผลการด าเนินการ 

ผลที่ได้รับ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ 

 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จ านวน 41 โรงเรียน มีการ
สร้างจิตส านึก และมีความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 และโรงเรียนใน
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สังกัดมีร้อยละ 60 ของโรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม   

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ      
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 41 โรงเรียน มีจิตส านึก และความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีสื่อการเรียนรู้ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และได้ทราบถึงการ
บริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของโรงเรียนในสังกัด 

ในการด าเนินการโครงการการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีผลการด าเนิน ดังนี้ 

1. ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ดังนี้ 

 รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ชื่อผลงาน “การเพ่ิมประสิทธิภาพถังหมักก๊าซ 
             ชีวภาพขนาดเล็ก ด้วยการเร่งปฏิกิริยาจุลินทรีย์”  

            โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ได้แก่ ชื่อผลงาน “เครื่องกรองสารหนู (As) ในน้ า

บาดาลด้วยผักชี”  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ได้แก่ ชื่อผลงาน “ปุ๋ยเจ” 
     โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 
 รางวัลชมเชย จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 
 1. ชื่อผลงาน “เครื่องแยกขยะโดยใช้ AI Cira Core”  โรงเรียนพานพิทยาคม 
 2. ชื่อผลงาน “กระถางจากขวดพลาสติก”  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 

ปัญหำ ข้อเสนอแนะ 
   เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด – 19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้วาง

ไว้ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการขับเคลื่อนโครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรปรับสมดุล และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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1. โครงกำร  กำรตรวจสอบภำยในเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณของส ำนักงำนเขต
พืน้ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 และสถำนศึกษำในสังกัดประจ ำปีงบประมำณ 2564 

งบประมำณ 62,000 บำท 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและสถานภาพหนี้ ค่า
สาธารณูปโภคของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวั นที่ 6  
มิถุนายน  2560 ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่า
สาธารณูปโภคค้างช าระโดยก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วน
ราชการ 

2. เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลในรายงานการเงินของสถานศึกษา มีความถูกต้อง เพียงพอ
ครบถว้น เชื่อถือได้ และทันเวลา ผู้บริหารสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจได้ 

3. เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษาเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 

4. เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการปรับปรุงแก้ไขการ
บริหารงาน และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎหมาย และคุ้มค่ากับ
งบประมาณท่ีใช้ไป 
  5.  เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด และ
สามารถพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 
เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ  
  ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 และสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 25 โรงเรียน ได้รับการตรวจสอบภายใน  
 เชิงคุณภำพ  
 ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 และสถานศึกษาที่ได้รับ
การตรวจสอบจ านวน 25 โรงเรียน  ได้รับทราบข้อบกพร่องและค าแนะน าจากหน่วยตรวจสอบภายใน 
เพ่ือปฏิบัติงานการเงินบัญชี และพัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่า
สาธารณูปโภคค้างช าระ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคดังนี้ 
1. แบบสรุปการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค และสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภคของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา (แบบที่ 1 )  
2. แบบสรุปการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน 

(แบบที่ 2)   
3. แบบรายรายงานการควบคุมการใช้ค่าสาธารณูปโภคของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(แบบที่ 3) 
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โดยใช้ข้อมูลจากระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักนโยบาย และ
แผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผ่านเว็บไซต์ https://e-
budget.jobobec.in.th และการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ให้ สพฐ. 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

 งวดไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 25 ของเดือนมกราคม 
 งวดไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 ของเดือนเมษายน 
 งวดไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 ของเดือนกรกฎาคม 
 งวดไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 ของเดือนตุลาคม 
โดยจัดส่งทางระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (Smart OBEC) และระบบ ARS (Action Plan Report System) 
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด 
2.1 ตรวจสอบการเงิน การบัญชี ระบบ GFMIS Web Online ของสถานศึกษาที่เป็นหนว่ยเบกิ 

จ านวน 2 แห่ง  
           (1) ระบบควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS Web Online 
       (2) การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง และลูกหนี้เงินยืม 
       (3) การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 
       (4) การจัดท ารายงานการเงินและการจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       (5) การปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐตามเกณฑ์
การประเมินที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

2.2 การตรวจสอบการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อย จ านวน 23 แห่ง  
2.3 การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 จ านวน 22 แห่ง 
          2.4 การตรวจสอบการด าเนินงาน จ านวน 5 แห่ง 
                 2.4.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในสังกัด โดยบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       2.4.2 เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน 22 แห่ง 
           ขั้นตอนการตรวจสอบภายในสถานศึกษา มีดังนี้ 

1. จัดท าแผนการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
       1.1 รวบรวมข้อมูลหน่วยรับตรวจ เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ งาน/โครงการ สถานศึกษา 

ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความส าคัญต่อผลส าเร็จตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

       1.2 ก าหนดประเด็น/เรื่องที่ต้องด าเนินการ 
       1.3 จัดท าแผนการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา เสนอ ผอ.สพม. เพ่ือขอ

อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน และส าเนารายงานให้ สพฐ. ทราบ 

https://e-budget.jobobec.in.th/
https://e-budget.jobobec.in.th/


57 
 

                                                                        รายงานผลการด าเนินงาน สพม.เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

       1.4 จัดท าปฏิทินการตรวจสอบภายในประจ าปี 2564 เพ่ือก าหนดการตรวจสอบ
ภายในและแจ้งให้สถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจรับทราบเพ่ือเตรียมเอกสารหลักฐานไว้เพ่ือการ
ตรวจสอบ 
   2. การจัดท าเครื่องมือการตรวจสอบภายใน 

      จัดท าแนวการตรวจสอบ ครบทุกวัตถุประสงค์การตรวจสอบ/ กระดาษท าการ/ 
รูปแบบการรายงาน 
   3. ด าเนินการตรวจสอบภายใน 

      ด าเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ จ านวน 25 โรงเรียน 
   4. สรุปผลและรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

      4.1 วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบ 
      4.2 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง

รายงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
      4.3 แจ้งหน่วยรับตรวจทราบผลการตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยให้

แจ้งผลการด าเนินการแก้ไขภายในก าหนดเวลา  
   5. ติดตามรายงานผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

     5.1 ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และวิเคราะห์สรุปผลการแก้ไข 
ว่าเป็นไปตามข้อเสนอแนะเพียงใด 

     5.2 รายงานผลเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
ให้ทราบผลการแก้ไข หรือพิจารณาสั่งการเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี 

     5.3 ผลการแก้ไขท่ีเห็นว่าเสร็จสิ้น ให้รวบรวมเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ   
ร้อยละ 100 ของของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 และสถานศึกษาใน

สังกัด จ านวน 25 โรงเรียน ได้รับการตรวจสอบภายใน ในด้านการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและ
พัสดุ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ   
 ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 และสถานศึกษาที่ได้รับ
การตรวจสอบจ านวน 25 โรงเรียน  ได้รับทราบข้อบกพร่องและค าแนะน าจากหน่วยตรวจสอบภายใน 
เพ่ือปฏิบัติงานการเงินบัญชี และพัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ปัญหำ ข้อเสนอแนะ  

การติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เป็นกิจกรรมที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะครูผู้ที่ได้รับ
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และการปฏิบัติงานที่ไม่ต่อเนื่องกัน ท าให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องได้รับการสนับสนุนให้มีการติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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2. โครงกำร พัฒนำปรับปรุง ระบบข้อมูลสำรสนเทศ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เชียงรำย งบประมำณ 36,000 บำท 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. เพ่ือจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสถานศึกษา 

เป้ำหมำย 
  เชิงปริมำณ 

1. ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในระดับเขตพ้ืนที่ 
2. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อเทคโนโลยี 
3. พัฒนาระบบเครือข่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสถานศึกษา 
เชิงคุณภำพ 
ระบบข้อมูล สารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และเครือข่าย 

มีความถูกต้อง ทันสมัย สะดวกต่อการให้บริการ 
วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 น าเสนอโครงการ และกรอบการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมตรวจสอบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
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กิจกรรมที่ 3 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับเขตพ้ืนที่
และเครือข่ายระดับสถานศึกษา 
 กิจกรมที่ 4 สรุป ประเมินผลการด าเนินงาน 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัดเชงิปริมำณ   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มีการปรับปรุงเว็ปไซต์และระบบการ

จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ที่สะดวกและรวดเร็วต่อการใช้บริการ 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ   
ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ 80. 
ปัญหำ อุปสรรค บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ ควรมีการอบรมพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือการด าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ทันสมัย 
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คณะผู้จัดท ำ 
  
  

ที่ปรึกษำ 
นายสมพร  สุขอร่าม   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
นายปรีชารัตน์  รินทระ    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
นายณรงค์  ค าสุขุม    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
  

ผู้ให้ข้อมูล 
ผู้อ านวยการกลุ่ม หน่วย สพม.เชียงราย และเจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบโครงการ โรงเรียนในสังกัดทั้ง 

59 โรงเรียน  
  

ผู้จัดท ำ 
1. นางสาวอรญัญา  แยงเจริญ   ผู้อ านวยกลมุ่นโยบายและแผน  
2. นางนิยดา  พรหมเทพ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ  
3. นายวริทธิ์พล  บุญวงค์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  
4. นายวรวิทย์  ขาวฟอง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
6. นางศศิวิมล  วิกุล    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




