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คำนำ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดำเนินการติดตามและจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

ในการนี ้ ขอขอบคุณผู ้ร ับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานผลการดำเนินงาน และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะเป็นประโยชน์ในการบริหารและจัดการศึกษาของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ต่อไป 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย จัดทำขึ้นเพื่อสรุปรายงานรูปแบบการดำเนินงาน และผลสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ตามกรอบแนวทางการบริหารจัดการ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ท่ีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ
นโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานต้นสังกัด ขณะเดียวกันยังเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัด  
ให้สนองต่อความต้องการของสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 

“เชียงรายเมืองแห่งคุณภาพการศึกษา พัฒนาสู ่สากล บนพื ้นฐานวัฒนธรรมล้านนา  
มวลประชาอยู่เย็นเป็นสุข” 

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทสถานศึกษา 

2. จัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเต็มศักยภาพของบุคคล 
3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านภาษา 
4. จัดการศึกษาอาชีพมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศเขต

เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)  
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
6. จัดการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
7. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และยั่งยืน 
8. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่า สนับสนุนการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการต่อยอดงานวิจัย 

สู่สังคมและเชิงพาณิชย์ 

     เป้าประสงค์หลัก 
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพื้นท่ีพิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3. ผู้เรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทสถานศึกษา สามารถศึกษา

ต่อและประกอบอาชีพตามความต้องการ 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มศักยภาพของบุคคล 



5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย เต็มศักยภาพของบุคคล 

6. ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีสมรรถนะ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)  

7. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
8. ผู้เรียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักการในการดำรงชีวิตในสังคม 
9. สถาบนัครอบครัว มีความเข้มแข็งและยั่งยืน อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
10. ภาคีเครือข่าย ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา 
11. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนำผลงานวิจัยไปยกระดับ

คุณภาพชีวิตของคนในสังคมและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
12. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีโครงการทั้งหมด 31 โครงการ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

1. โครงการการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด 
2. โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
4. โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
6. โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖4 
7. โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) 
9. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา  ประจำปี 2564 



10. โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน ์  
11. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการบริหารจัดการความขัดแย้งโดยแนวทาง  
      สันติวิธี ประจำปี 2564 
12. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด เพื่อใช้ในการขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ 

  ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปี 
    งบประมาณ ๒๕๖๔ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. โครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ในระดับจังหวัด  ประจำปี  

    งบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. โครงการการประเมินความสามารถในการอ ่าน ช ั ้นประถมศึกษาที ่  1 (Reading Test: RT) และ  

    ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation test : NT) ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนในสังกัด 

    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

3. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื ่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื ่อมโยง  

    การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

4. โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

5. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6. โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและ 

    บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 

7. โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดเชียงรายเพื ่อแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้  

    โครงการราชดำริ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

1. โครงการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นท่ี 13 ปีการศึกษา 2564 

2. โครงการคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 

3. โครงการบูรณาการส่ิงแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรม พัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากร 

    ท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 

4. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพระยะส้ัน เพื่อรองรับการท่องเท่ียว และการค้าชายแดนในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 

 



 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนในโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน  
    เน ื ่ องมาจากพระราชดำร ิสมเด ็จพระเทพร ัตนราชส ุดาฯ สยามบรมราชก ุมาร ี  ในส ่วนของ 
    กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

1. โครงการการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไก 
    ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

2. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564              

3. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. โครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทและการบริหารจัดการงานส่งเสริมการศึกษา 
    เอกชนของโรงเรียนเอกชนในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

5. โครงการจัดทำฐานข้อมูลทางการศึกษา และดำเน ินกิจกรรมที ่สน ับสนุนการขับเคลื ่อนเป้า หมาย  
    ของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 จังหวัดเชียงราย 

6. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผนและงบประมาณ ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
    เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 

การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ 
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 สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี ในเรื่องการมีระเบียบ
วินัยมีความเข้มแข็ง อดทน มีความเป็นผู้นำ ความพร้อมเพียง ความสามัคคี รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่นมี
ทักษะ การอยู่ร่วมกัน สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  
 2. เพื ่อสร้างความเข้าใจแนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ             
เนตรนารี ที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีระเบียบวินัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีมาตรฐาน 
 3. เพ่ือฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือในสถานศึกษา และเพ่ือให้ลูกเสือมีความรัก ความสนใจ และเห็นคุณค่า
กิจกรรมลูกเสือมากยิ่งขึ้น 

การดำเนินกิจกรรม 
1. กิจกรรรมที่ 1 จัดทำโครงการฯ ประชาสัมพันธ์ฯ 

- ขออนุมัติโครงการ   
- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ 
- เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- กำหนดวันประกวดและวันตัดสินการประกวด 

2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมความพร้อม 
-  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย

คณะกรรมการตัดสินการประกวด ผู้บริหารเจ้าหน้าที่  
- ประชุมตัวแทนสถานศึกษาที่ส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวฯ 

 3. กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการตามโครงการฯ                       
- รับคลิปจากสถานศึกษาที่เข้าประกวดฯ 
- ตัดสินการประกวด โดยคณะกรรมการตัดสิน 
- ประกาศผลการประกวดตัดสินการประกวดฯ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 4. กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ 
- ส่งคลิปวีดโีอการประกวดระดบัจังหวัดเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศให้สำนักการลูกเสือฯ 
- สรุปรายงานผล แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

ผลการดำเนินกิจกรรม  
      กองลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือระดับจังหวัด โดยอัดคลิปวิดีโอและ
จัดส่งคลิปวีดีโอ 2 กลุ่มการประกวด ซึ่งใน 1 กอง มีลูกเสือ หรือเนตรนารี กองละ 36 คน ประกอบด้วย  เนตร
นารีสามัญโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา จำนวน 36 และ เนตรนารีสามัญโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา โรงเรียนป่าแดง
วิทยา จำนวน 72 คน   
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สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื ่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจผู ้มีผลงานดีเด่นเป็นที ่ประจักษ์และเป็น
แบบอย่างที่ดีทางการลูกเสือ 
 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 3. เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดความภาคภูมิใจ และมีเจตคติที่ดีต่อการ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

การดำเนินกิจกรรม 

1. แต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู ้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 

2. พิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 
2564 จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทครูผู ้สอน และประเภทผู้ให้การ
สนับสนุน ประเภทละ 1 รางวัล 

ผลการดำเนินกิจกรรม  

      ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี  2564 จำนวน 
3 ประเภท ดังนี้  

1. ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นายประหยัด ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

2. ประเภทครูผู้สอน ได้แก่ นางสาวอวัฒฆ์ชฎา ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และ 

3. ประเภทผู้ให้การสนับสนุน ได้แก่ นายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้ศึกษา เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน มีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่ เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิต                          
ที่มั่นคงและมีคุณธรรม 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้นวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชนโดยยึดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง  
 4. เพื ่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงรายให้มีคุณลักษณะที่  
พึงประสงค์ตามหลัก 

การดำเนินกิจกรรม 

  1. กิจกรรรมที่ 1 จัดทำโครงการฯ ประชาสัมพันธ์ฯ 
  2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ/เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์    
  3. กิจกรรมที่ 3  จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
 4. กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ 

ผลการดำเนินกิจกรรม  

      1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี  

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีมีพื้นฐานชีวิตที่
มั่นคงและมีคุณธรรม                                    

 ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รู้นวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชนโดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง  

 4. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน  853 คน  สถานศึกษา   7   แห่ง 
  1) โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์  จำนวน   80 คน 
  2) โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก  จำนวน         362 คน 
  3) โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม    จำนวน         141 คน 
  4) โรงเรียนบ้านสันก้างปลา   จำนวน  67 คน 
  5) โรงเรียนบ้านโป่ง    จำนวน  83 คน 
  6) โรงเรียนบ้านป่าส้าน    จำนวน   40 คน 
  7) โรงเรียนบ้านธารทอง    จำนวน   80 คน 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดเชียงราย 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
 ๒. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาและคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
 ๓. เพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในพื้นที่
รับผิดชอบ ของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 ๔. เพ่ือประสาน ติดตาม และบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา 
 ๕. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาของเครือข่าย  
 6. เพื่อประสาน ตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษาที่ประสบเหตุ  
ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 

การดำเนินกิจกรรม 
  การเฝ้าระวังปัญหาและสถานการณ์ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ของจังหวัด
เชียงรายโดยศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงราย 

ผลการดำเนินกิจกรรม  

      นักเรียนและนักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริม
ความประพฤติ ส่งผลให้ปัญหาเกี่ยวกับความประพฤตินักเรียนนักศึกษาลดลง พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับของสถานศึกษาและ 
มีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา ของสถานศึกษา
ที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื ่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์  
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย 
 ๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักถึงความสำคัญของ
กิจกรรมยุวกาชาด ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
 ๓. เพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในพื้นที่
รับผิดชอบ ของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 ๔. เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา  
ยุวกาชาดไทยอย่างท่ัวถึง 

การดำเนินกิจกรรม 
  จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวันที่ 27 มกราคม 2564 โดยมี
เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด กรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 240 คน 
ซึ่งมีกิจกรรมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน สวนสนาม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 

ผลการดำเนินกิจกรรม  

      ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด กรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 240 คน 
โดยเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด กรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีกิจกรรมพิธี
กล่าวคำปฏิญาณตน สวนสนาม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุว
กาชาดขึ้นในประเทศไทย และได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม  
ยุวกาชาดในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด
ไทยอย่างทั่วถึง 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖4 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหารและบุคลากรทางยุวกาชาดและสร้างขวัญ
กำลังใจในการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาต่อไป 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดเพ่ิมมากขึ้น 
 3. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งข้ึน 

การดำเนินกิจกรรม 
  1. กิจกรรมที่ 1.จัดทำโครงการฯ 

1.1 จัดทำและขออนุมัติโครงการ 
1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และกำหนดการ 
1.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์โครงการฯ 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ 

  2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาด 
2.1 ทำหนังสือเชิญประชุมชี้แจงการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาด 
2.2 ประชุมชี้แจงมอบเอกสารตัวอย่างการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาด 

  3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมพิจารณาคัดเลือกหมูยุ่วกาชาดต้นแบบ 
3.1 ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ณ สถานศึกษาที่

ขอรับการพิจารณา 
3.2 สรุปรายงานผลการพิจารณา/แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

ผลการดำเนินกิจกรรม  

      โรงเรียนผ่านการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน 
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือใช้กระบวนการด้านลูกเสือ สร้างบุคลิกภาพและพัฒนาการทางสังคมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี
ของประเทศ โดยส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ ไม่มีการแบ่งแยกกีดกัน ในเรื่องเชื้อชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ลัทธิทางศาสนา ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลหรือ
เกี่ยวข้องกับการเมือง ตลอดจนส่งเสริมให้สถานศึกษานำหลักการด้านลูกเสือ ปลูกฝังหลักคิดที่ถูกต้องแก่
เยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นผู้มีความพอเพียง มีระเบียบวินัย มีความสุจริต มีจิต
อาสา มีความรับผิดชอบและมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

การดำเนินกิจกรรม 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2564 
  2. พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2564 จำนวน 1 โรงเรียน เพื่อรับรางวัล
โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ผลการดำเนินกิจกรรม  

      โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2564 ของจังหวัดเชียงราย เพ่ือ
รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่โรงเรียนป่าแดงวิทยา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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สรุปผลการดำเนินงาน 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 

และนักศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื ่อกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนในการส่งเสริมความประพฤตินักเร ียน 
และนักศึกษา 
 2. เพื่อให้ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สามารถบูรณาการและขับเคลื่อน
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้อย่างเป็นระบบ มีกลไกและเอกภาพในการดำเนินการ  
ส่วนภูมิภาค 
 3. เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้รับความรู้ มีแนวทาง
ในการป้องกัน เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
 4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความ
ประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การดำเนินกิจกรรม 
  1. จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่              
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
  2. พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2564 จำนวน 1 โรงเรียน เพื่อรับรางวัล
โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ผลการดำเนินกิจกรรม  

      คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา อีกทั้ง
รับทราบและเข้าใจปัญหา ร่วมหาแนวทางในการป้องกัน เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ประสานงานกับสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตลอดจนคุ้มครอง
สิทธิของนักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้นักเรียนและ
นักศึกษาได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริมประพฤติ รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อบังคับของสถานศึกษามีความประพฤติที่เหมาะสม กับสภาพและวัย 
ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนักศึกษาในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา  ประจำปี 2564 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดสังกัดโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงราย มีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะ ประสบการณ์ ที ่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญใน
กระบวนการ ของกิจกรรมยุวกาชาด ให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของกาชาด 
 2. เพื ่อให้ผู ้บริหาร ผู ้บังคับบัญชายุวกาชาดสังกัดโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงราย ได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติดตาม ช่วยเหลือ แนะนำ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในการบริหารจัดการเรียน
การสอนยุวกาชาด 
 3. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สังกัดโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
เชียงรายและเกิดเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 

การดำเนินกิจกรรม 
  1. กิจกรรรมที่ 1 จัดทำโครงการฯ ประชาสัมพันธ์ฯ 
    - ขออนุมัติโครงการ   
    - แจ้งสถานศึกษา  
    - แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศฯ 
   2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมความพร้อม  

   3. กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการตามโครงการฯ  
    - นิเทศโรงเรียนที่จัดกิจกรรมยุวกาชาด  
   4. กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ  

ผลการดำเนินกิจกรรม  

       นิเทศโรงเรียนที่จัดกิจกรรมยุวกาชาด โดยมีผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดสังกัดโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกจกรรมอย่างน้อย 50 คน  ดังนี้ 

  1. โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป.เชียงราย เขต 3  จำนวน  10  คน  
  2. โรงเรียนบ้านสันติคีรี สพป.เชียงราย เขต 3   จำนวน 10  คน 
  3. โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าแดด (เทศบาล ต .ป่าแดด)  จำนวน 10  คน 
  4. โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม.เชียงราย   จำนวน 10  คน 
  5. โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว สพป.เชียงราย เขต 2  จำนวน   5  คน 
  6. โรงเรียนสิริสันติสุขวิทยา สังกัดร.ร.เอกชน  จำนวน    5  คน 
 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สนง.ศธจ.เชียงราย 13 
 

ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สนง.ศธจ.เชียงราย 14 
 

สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 2. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
นักศึกษาวิชาทหารและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์ด้านสังคม และเป็นการ
ขัดเกลาทางด้านจิตใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้รู้คุณค่าของการแบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อ่ืน 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

การดำเนินกิจกรรม 
 1. กิจกรรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการฯ 
  2. กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาฯ (5 ธ.ค.63) ทำความสะอาดภายใน
บริเวณวัดคีรีชัย โดยบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จำนวน 51 คน 

ผลการดำเนินกิจกรรม  

       บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จำนวน 51 คน และลูกเสือ 
เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา จำนวน 49 คน มีจิตสำนึกที่ดี สร้างความสัมพันธ์ด้านสังคม และเป็นการขัดเกลา
ทางด้านจิตใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้รู้คุณค่าของการแบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อื่น ในการมุ่งกระทำประโยชน์
ต่อส่วนรวม และมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม 
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สรุปผลการดำเนินงาน 
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการบริหารจัดการความขัดแย้ง 

โดยแนวทางสันติวิธี ประจำปี 2564 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง               
โดยแนวทางสันติวิธี 
 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการที่จะลดระดับความรุนแรงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์
และปัญหาความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ 
 4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด–ที่ถูก สิ่งชั่ว–สิ่งดีและการปฏิบัติแต่สิ ่งที่ชอบที่ดีงาม 
ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและขยายผลได้ 

การดำเนินกิจกรรม 
 1. กิจกรรรมที่ 1 จัดทำโครงการฯ ประชาสัมพันธ์ฯ 
  2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ 
  3. กิจกรรมที่ 3  จัดกิจกรรม ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความ
ขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี 

ผลการดำเนินกิจกรรม  
       สถานศึกษาที ่นำนักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมโครงการฯ หลักสูตร 2 วัน  
จำนวน 12 โรง รวม 797 คน ดังนี้ 

 1. โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม      จำนวน 9๘ คน วันที่  10 - 11 สิงหาคม 2564 
 2. โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก   จำนวน ๑41 คน วันที่ 26–27 สิงหาคม 2564 
 3. โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม จำนวน ๘2 คน วันที่ 26 , 28 สิงหาคม 2564 
 4. โรงเรียนบ้านเวียงเดิม จำนวน 3๑ คน วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2564 

 5. โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา จำนวน 59 คน  วันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2564 
 6. โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์  จำนวน 58 คน วันที่ 12 – 13 สิงหาคม 2564 
  7. โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) จำนวน 9๑ คน  วันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2564 

8. โรงเรียนแม่ตะละวิทยา จำนวน 25 คน วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2564 
9. โรงเรียนบ้านป่าบง จำนวน 51 คน  วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2564 
10. โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว  จำนวน ๑๘ คน วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2564 
11. โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม จำนวน ๑11 คน วันที่ 24– 25 สิงหาคม 2564 
12. โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท  จำนวน 32 คน วันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2564 
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ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือยกระดับความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนที่มีปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
 2. เพื่อให้โรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายมีคู่มือและแนวปฏิบัติ สำหรับครู ก.(ครูแกนนำและโรงเรียน
ในกลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ในการบูรณาการจัดการเรียนการสอน ภายใต้กรอบ 5 ด้าน คือด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ด้านการค้นหา ด้านการรักษา ด้านการเฝ้าระวังและด้านการบริหารจัดการ) 
 3. เพ่ือขับเคลื่อนงานยาเสพติด ภายใต้กรอบ 5 ด้าน คือ ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านการค้นหา                
ด้านการรักษา ด้านการเฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ 
 4. เพ่ือขับเคลื่อนงานยาเสพติด ภายใต้กรอบ 5 ด้าน คือ ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านการค้นหา                
ด้านการรักษา ด้านการเฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ 

การดำเนินกิจกรรม 

 1. ฝ่ายดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ และครู ก.ของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 26 โรง เพื่อสร้าง   การรับรู้   ผลิตคู่มือ แนวปฏิบัติ สำหรับครู ก. (ครูแกนนำและ
โรงเรียนในกลุ่มเป้า หมายนำไปใช้ในการบูรณาการจัดการเรียนการสอน ภายใต้กรอบ 5 ด้าน คือ ด้านการ
สร้างภูมิคุ้มกัน ด้านการค้นหา ด้านการรักษา ด้านการเฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ) 

 2.จัดทำคู่มือและ แนวปฏิบัติ สำหรับครูก.(ครูแกนนำและโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ใน
การบูรณาการจัดการเรียนการสอน ภายใต้กรอบ 5 ด้าน คือด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านการค้นหา ด้านการ
รักษา ด้านการเฝ้าระวังและด้านการบริหารจัดการ) 

       3. นำคู่มือ แนวปฏิบัติ แจ้ง ครู ก. (ครูแกนนำและโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 25 โรงเรียน) 
ดำเนินการขับเคลื่อนการบูรณาการจัดการเรียนการสอน ภายใต้กรอบ 5 ด้าน คือ ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน ด้าน
การค้นหา ด้านการรักษา ด้านการเฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ 

ผลการดำเนินกิจกรรม  
       ครู ก(ครูแกนนำฯ) ในสถานศึกษาในพื้นที่เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายา
เสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) จำนวน 52  คน 26 โรงเรียน ในพ้ืนที่ 9 อำเภอ 
17 ตำบล 26 หมู่บ้าน โดยการดำเนินกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ๆ ละไม่เกิน 20 คน ซี่งผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักถึงภัยของยาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนลดการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่โดยเร่งด่วน มีคู่มือและแนวปฏิบัติ สำหรับครู ก.  และนำไปใช้ในการบูร
ณาการจัดการเรียนการสอน ภายใต้กรอบ 5 ด้าน คือ ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านการค้นหา ด้านการรักษา 
ด้านการเฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ 
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ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 
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ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สนง.ศธจ.เชียงราย 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 

การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา  
     ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อสร้างศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้       
ในระดับจังหวัด 
 2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ รูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 3. เพื่อวิเคราะห์/วิจัยแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษา       
ในระดับจังหวัด 
 4. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๕.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   
ขั้นพ้ืนฐาน แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน  

การดำเนินกิจกรรม 

  ทั้งนี้การดำเนินโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา
ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้ดำเนินการ ๒ กิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ 
            ๑. คัดเลือกนวัตกรรมด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การนิเทศภายในสถานศึกษา และการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล  
  ๒. ประชุมถอดประสบการณ์ สะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการขับเคลื่อน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการคัดเลือกนวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนรู้ 
การบริหารการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมมอบโล่ เงิน
รางวัล และเกียรติบัตร ให้กับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   

ผลการดำเนินกิจกรรม  

        ประเภทนวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนรู้   
๑. ว่าที่ ร.ต.หญิง เกศยา กล้าณรงค์ สพป.ชร. เขต ๒ ชนะเลิศ อันดับ ๑ 
๒. นายอุดร  แก้วเลิศ สพป.ชร. เขต ๑รองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
๓. นางสาวกฤติณา จินธะนู กศน.จังหวัดเชียงราย  รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
๔. ด.ต.วีรชัย คำแก้ว กก.ตชด.๓๒ ชมเชย 
๕. นางสาวศิริมาศ หมูก้อน สพป.ชร. เขต ๔  ชมเชย 
๖. นางวาสนา ศรีทา สนง.ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ชมเชย 
๗. นางสาวจุฑามาศ พุทธรักษา สนง.ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย  ชมเชย 
๘. นางเกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ  สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชมเชย 
๙. นางสาวภรณ์ทิพย์ วงศ์ทิพย์ สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชมเชย 
๑๐. นางสาวเกสร นามดี สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชมเชย 
๑๑. นางสาวชัชญาณินท์ ขัดสุทะ สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชมเชย  
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ประเภทนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ     

๑. นางอัจฉราภรณ์  บัวนวล สพป.ชร. เขต ๑ ชนะเลิศ อันดับ ๑ 

๒. นายประกอบ สนมฉ่ำ สพป.ชร. เขต ๒ รองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
๓. นายสุริยา สมฤทธิ์ สพป.ชร เขต ๔ รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
๔. นางสมหมาย ดีทิพย์ กศน.จังหวัดเชียงราย ชมเชย 

 ประเภทนวัตกรรม ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา 

๑. นางศิริรัตน์ เขือนข่าย สพป.ชร เขต ๒ ชนะเลิศ อันดับ ๑ 

๒. นางวาสนา หาญจริง  สนง.ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย รองชนะเลิศ อันดับ ๑ 

๓. นางสาวศรานันท์ มีหวัง กศน.จังหวัดเชียงราย รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 

ประเภทนวัตกรรม ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๑. น.ส.ประภัสสร  ฟังช้า สพป.ชร เขต ๔ ชนะเลิศ อันดับ ๑ 

๒. นางณภัทร นวลจีน สพป.ชร เขต ๒ รองชนะเลิศ อันดับ ๑ 

๓. นางนภสร ใจอิ่นคำ กศน.จังหวัดเชียงราย รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 

๔. นางธัญญรัตน์ คำสุรันทร์ สนง.ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ชมเชย 

๕. นายปกรณ์ พันสุภะ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ชมเชย 

ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ 
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ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 

การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ในระดับจังหวัด 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการตรวจราชการ โดยบูรณาการเก็บข้อมูลที่สนับสนุนการตรวจติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการจัดการศึกษาระดับจังหวัด 

 2. เพ่ือรายงานความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา
ต่อผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 3. เพื่อร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ตามแผนปฏิบัติการตรวจ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

การดำเนินกิจกรรม 
1. การประชุมการเสริมสร้างพลังเครือข่ายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับภาคและ
ระดับจังหวัด ผ่านระบบ Conference ช่องทาง Google Meet ครั้งที่ 1 / 2564 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 โดย 
นางสาวชฏารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในการประชุม ห้องประชุมสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประเด็นการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ศรีชัย  พรประชาธรรม) พร้อมคณะ ประชุมรับฟังผลการดำเนินงาน
ตามประเด็นหลัก (1) ตรวจราชการและติดตามประเมินผลนโยบายเฉพาะด้านของกระทรวงศึกษาธิการ (Agenda  Based) 
(2) ตรวจราชการตามนโยบายการจัดการศึกษาและวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และ (3) ตรวจราชการเพื่อเฝ้า
ระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในสถานศึกษาตามตะเข็บแนวชายแดน ยกระดับความปลอดภัยมั่นใจ 
สุขอนามัยและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. พร้อมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคในการดำเนินงานของโรงเรียนเชียงของวิทยาคม วันที่ 17 กันยายน 2564   
3. การตรวจติดตามประเด็นการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วน คือ การตรวจ 
ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รายงานให้สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 16 และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นระยะ ๆ ตามที่กำหนด 

 4. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ตรวจติดตามฯ ในจังหวัดเชียงราย และมีกำหนดการประชุมเพื่อตรวจติดตามฯ ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 
ผ่านระบบ Conference ช่องทาง Zoom เพื่อตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
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ผลการดำเนินกิจกรรม  
      ผลจากการประชุมการเสริมสร้างพลังเครือข่ายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด ผ่านระบบ Conference ช่องทาง Google Meet ครั้งที่ 1 / 2564 
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 โดย นางสาวชฏารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็น
ประธานในการประชุม  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประเด็นการตรวจติดตามเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (Covid–19) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการการประเมินความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาที่ 1 (Reading Test: RT) และความสามารถ
พื ้นฐานของผ ู ้ เร ียนระดับชาติ (Nation test : NT) ปีการศึกษา 2563 โรงเร ียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

วัตถุประสงค์ 

 เพื ่อประเมินความสามารถในการอ ่าน ช ั ้นประถมศึกษาที่  1 (Reading Test: RT) และ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั ้นประถมศึกษาที่ 3 (Nation test : NT) ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

การดำเนินกิจกรรม 
 1. ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ 
      2. ประเมินความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาที่ 1 และ ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
     3. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการประเมินการประเมินความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาที่ 1 

ผลการดำเนินกิจกรรม  

 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเอกชนได้รับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเครื ่องมือที่มีคุณภาพ และมีการบริหารจัดการสอบที่มีประสิทธิภาพและ
มาตรฐานเดียวกันรวมทั้งผลที่ได้จากการประเมินมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ 

  2. ครูใช้เครื่องมือมาตรฐานที่เน้นการเขียนตอบในการประเมินคุณภาพผู้ เรียน เป็นตัวอย่างใน
การพัฒนาเครื่องมือในชั้นเรียนให้มีความน่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐานที่มีความเชื ่อมโยงการจัดการเรียนรู ้ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ในระดับจังหวัดเชียงราย  

การดำเนินกิจกรรม 
       1. ประชุมบุคลากรในกลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อระดมความ
คิดเห็น และรายละเอียดเพื่อเตรียมจัดทำโครงการ 
  2. จัดทำโครงการ “ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสตูร
ต่อเนื ่องเชื ่อมโยงการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย”  
  3. นำเสนอโครงการ ฯ ต่อศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
  ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและ
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
  ๕. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและ
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
  ๖. นำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและ
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ 
  ๗. ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการ
จัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  ๘. คัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
และแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาของหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 
  ๙. คัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
เพ่ือเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดเชียงราย 
  ๑๐. นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด กิจกรรมย่อย จัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ   
  11. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานระดับจังหวัด 

ผลการดำเนินกิจกรรม  
  สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย มีหลักสูตรต่อเนื ่องเชื ่อมโยงการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยา
ประสาท) โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี โรงเรียนเทศบาลเด่น 5 และผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและอาชีวศึกษามีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการและ
บริบทในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
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ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินงาน 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง
และมีพัฒนาการสมวัย 
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 3. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 

การดำเนินกิจกรรม 

1. จัดทำโครงการชื่อโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
2. จัดทำประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการชื่อโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับพ้ืนที่ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
3. การประชุมชี้แจงคณะกรรมการโครงการขับเคลื ่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื ้นที่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม  2564 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 
4. การแจ้งทุกสังกัดส่งผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตาม
หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงราย ที่ ศธ 0268/527  ลว 5 กุมภาพันธ์   2564
เรื่อง  การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  
2564 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

ผลการดำเนินกิจกรรม  

1. การประชุมชี้แจง คณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม  2564 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยคณะกรรมการฯได้ร่วมกันกำหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

 1) การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ประจำปีการศึกษา 2563 รวบรวมสรุปข้อมูลสถานศึกษาศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ทุกแห่ง
ส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 

    2) การอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งให้แก่ครูปฐมวัยตัวแทน
สังกัด จำนวน 20 คน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

    3) การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านผู้บริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย 
และ ด้านครูผู้จัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยรวบรวมผู้ที่ต้องการประสงค์จะนำเสนอผลงาน
มาถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพ่ือวางแผนการคัดเลือกตัวแทนจังหวัด
เชียงราย ต่อไป 
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4) การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยคณะกรรมการบูรณาการนิเทศทุกสังกัด ในเรื่อง
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ภายในเดือน มิถุนายน 2564 
5) การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เมื่อทุกสังกัดรวบรวมผู้ประสงค์จะนำเสนอผลงานแล้ว 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายดำเนินการประกาศคณะกรรมการคัดเลือก ดำเนินการคัดเลือก เพื่อส่ง
รายชื่อตัวแทน 2 ผลงาน ด้านผู้บริหาร 1 ผลงาน ด้านครูจัดประสบการณ์ 1 ผลงาน 
 6) การประชุม สรุป ผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564  

 2.  การอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ์  2564 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562  
จำนวน 20 คน  

 3. สรุปรวบรวมข้อมูลสารสนเทศการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ประจำปีการศึกษา 2563 จากทุกสังกัดส่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 16  

 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัด  จำนวน 628 
แห่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีการสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ใดบ้าง/จำนวนกี่คน ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ปฐมวัยทุกสังกัด ตัวแทนครูปฐมวัยทุกสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง  จำนวนทั้งหมด 628 คน  ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563  

สังกัด 
จำนวนสถาน
พัฒนาเด็กฯ 

(แห่ง) 

จำนวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามระดับคุณภาพ 
(แห่ง) 

A  
ดีมาก 

B  
ดี 

C  
ผ่าน

เกณฑ์
ขั้นต้น 

D  
ต้อง

ปรับปรุง 

รวม 
(แห่ง) 

รวม สพฐ. 500 447 52 1 0 500 

   - สพป.เชียงราย เขต 1 98 98 0 0 0 98 

   - สพป.เชียงราย เขต 2 139 115 24 0 0 139 

   - สพป.เชียงราย เขต 3   129 112 16 1 0 129 

   - สพป.เชียงราย เขต 4 134 122 12 0 0 134 

รวม อปท. 48 37 11 0 0 48 

   - อบต. 42 32 10 0 0 42 

   - เทศบาลนครเชียงราย 6 5 1 0 0 6 

สช. 67 59 8 0 0 67 

ตชด.32 11 2 8 1 0 11 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย 

1 1 0 0 0 1 
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สังกัด 
จำนวนสถาน
พัฒนาเด็กฯ 

(แห่ง) 

จำนวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามระดับคุณภาพ 
(แห่ง) 

A  
ดีมาก 

B  
ดี 

C  
ผ่าน

เกณฑ์
ขั้นต้น 

D  
ต้อง

ปรับปรุง 

รวม 
(แห่ง) 

โรงเรียนเชียงรายปัญญา 
นุกูล 

1 1 0 0 0 1 

รวม  628 547 79 2 0 628 
รวมจำนวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีผ่าน

เกณฑ์ขั้นต้น(A+B+C) 
628 

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ              
 

ชื่อหน่วยงาน/สังกัด 
จำนวนสถาน
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
(แห่ง) 

จำนวน 
เด็กปฐมวัย 
(อ.๑-อ.๓) 

รวมจำนวนเด็กปฐมวัย 
อ ๑ - อ.๓ (คน) 

จำนวนเด็ก
อนุบาล ๓  

ที่จบการศึกษา
ระดับปฐมวัย  

(คน) 

สมวัย ไม่สมวัย 
รวม สพฐ. 500 18,492 18,281 208 8,833 
   - สพป.เชียงราย เขต 1 98 3,548 3,531 17 1,672 
   - สพป.เชียงราย เขต 2 139 4,866 4,730 133 2,246 
   - สพป.เชียงราย เขต 3   129 5,841 5,786 55 2ม848 

   - สพป.เชียงราย เขต 4 134 4,237 4,234 3 2,067 
รวม อปท. 48 5,007 

 
4925 82 1,685 

   - อบต. 42 4,193 4,111 29 1,376 

   - เทศบาลนครเชียงราย 
เชียงราย 

6 814 814 0 308 

สช. 67 7,577 7,545 32 2,608 

ตชด.32 11 334 292 22 148 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย 

1 224 224 0 75 

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1 18 15 3 9 

รวม 628 31,652 31,282 347 13,358 

 
               4. การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2564  
ณ ห้องประชุมร้านกาแฟชาวดอย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อทุกสังกัดรวบรวมผู้ประสงค์จะ
นำเสนอผลงานแล้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายดำเนินการประกาศคณะกรรมการคัดเลือก 
ดำเนินการคัดเลือกรอบตัวแทนสังกัดเพื่อเป็นตัวแทนคัดเลือกในระดับจังหวัด ภายในเดือน สิงหาคม 2564 
จำนวน 7 ผลงาน ด้านผู้บริหาร 3 ผลงาน ด้านครูจัดประสบการณ์ 4 ผลงาน ดังนี้ 
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ด้านการบริหารการจัดการศกึษาปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด รางวัล 
1 นางอัจฉราภรณ์  บัวนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางคึก  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

ตัวแทนสังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 1 

2 นายอุดม บุญทา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ตัวแทนสังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 2 

3 นายจิราวุฒิ เกตนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้าหลวง 
(ต้าประชานุกูล) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

ตัวแทนสังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 4 

 
 

ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน) 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด รางวัล 
1 นางพิชญาภา  ธรรมบัณฑิต ครูชำนาญการพิเศษ   

โรงเรียนบ้านปางคึก  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

ตัวแทนสังกัด 
สพป.เชียงราย เขต 1 

2 นางสาววรารัตน์  กันประเวท 
 

ครูโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ตัวแทนสังกัด 
สพป.เชียงราย  เขต 2 

3 นางสาวกาญจนา  ขัดพลู ครูโรงเรียนบ้านธารทอง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

ตัวแทนสังกัด 
สพป.เชียงราย  เขต 3 

4 นางธัญญาพร  พรประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุ
ประชา) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

ตัวแทนสังกัด 
สพป.เชียงราย  เชียงราย 
เขต 4 
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 5. การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
                      การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยคณะกรรมการบูรณาการนิเทศทุกสังกัด ในเรื่อง
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบการนิเทศออนไลน์ผา่น
แอปปลิเคชั่น Line ผู้รับการนิเทศเป็นผู้นำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) จำนวน 7 คน ผล
การนิเทศ ผู้รับการนิเทศได้รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย และ การจัดประสบการณ์การเรียนการ
สอนปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย  ด้านที่ 2 ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน  ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพผู้เร ียน 
นอกจากนั้น ผู้นิเทศ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณ์การ
เรียนการสอนปฐมวัยเพื่อพัฒนาต่อไป  

                 6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
                     1) การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) รอบตัวแทนจังหวัด  
                         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดำเนินการคัดเลือกรอบตัวแทนสังกัดเพื่อเป็น
ตัวแทนคัดเลือกในระดับจังหวัด วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม สกสค.เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย จำนวน 7 ผลงาน ด้านผู้บริหาร 3 ผลงาน ด้านครูจัดประสบการณ์ 4 ผลงาน การใช้จ่าย
งบประมาณ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน  มีผลการคัดเลือก ดังนี้ 
 

ด้านการบริหารการจัดการศกึษาปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด รางวัล 
1 นางอัจฉราภรณ์  บัวนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางคึก  

สพป.เชียงราย เขต 1 ชื่อผลงาน 
กระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมส่วนร่วมโดย
ใช้ Pangkuek Model ปฐมวัยสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา 

ชนะเลิศ 

2 นายอุดม บุญทา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 
สพป.เชียงราย เขต 2 ชื่อผลงาน 
การใช้ OBED ในการบริหารการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF 
(Excutive Funtions)  ของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 

รองชนะเลิศ อันดับ
ที่ 1 

3 นายจิราวุฒิ เกตนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุ
กูล) สพป.เชียงราย เขต 4 ชื่อผลงาน 
: การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยนวัตกรรม 
TAR Childhood 

รองชนะเลิศ อันดับ
ที่ 2 
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ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด รางวัล 
1 นางสาวกาญจนา  ขัดพลู ครูโรงเรียนบ้านธารทอง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 
ชื่อผลงาน 
การพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยคำพ้ืนฐาน
จากนิทานโดยใช้แนวทางการเรียนรู้ภาษา
แบบองค์รวมสำหรับปฐมวัยระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 3 

ชนะเลิศ 

2 นางพิชญาภา  ธรรมบัณฑิต ครูชำนาญการพิเศษ   
โรงเรียนบ้านปางคึก  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 
ชื่อผลงาน 
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการจำแนกของเด็กปฐมวัย ชั้น
อนุบาลปีที่ 3 ชุด สัตว์โลกน่ารัก 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

3 นางสาววรารัตน์  กันประเวท 
 

ครูโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
ชื่อผลงาน 
การพัฒนาทักษะสมอง EF ผ่านกิจกรรม
โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 

4 นางธัญญาพร  พรประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 
ชื่อผลงาน 
พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยงานศิลปะ
สร้างสรรค ์

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 3 
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                     2) การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) รอบตัวแทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 
ผลการคัดเลือก ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด รางวัล 
1 นางอัจฉราภรณ์  บัวนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางคึก  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 
ชื่อผลงาน 
กระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมส่วน
ร่วมโดยใช้ Pangkuek Model ปฐมวัย
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 
1 

ด้านการบริหารการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

 

2 นางสาวกาญจนา  ขัดพลู ครูโรงเรียนบ้านธารทอง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 
ชื่อผลงาน 
การพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยคำพ้ืนฐาน
จากนิทานโดยใช้แนวทางการเรียนรู้ภาษา
แบบองค์รวมสำหรับปฐมวัยระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 3 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 
1 

ด้านการจัด
ประสบการณ์การจัด
การศึกษาปฐมวัย 

 

 
  

ภาพกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาปฐมวัย ในรูปแบบ ออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สนง.ศธจ.เชียงราย 37 
 

ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน และคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

ระดับจังหวัด  วันที่ 6 สิงหาคม 2564 
           

 

 

         

 

           

 

ภาพกิจกรรมการประชุม สรุป และ รายงาน การดำเนินงานตามโครงการ 
วันที่ 9 กันยายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการประชุมถอดบทเรียน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 
วันที่ 27 กันยายน 2564 
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ภาพกิจกรรมการประชุมถอดบทเรียน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 8 กันยายน 2564 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
และ กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน   
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวัดและประเมนิผล      
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    

การดำเนินกิจกรรม 

      1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับ    
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลสถานศึกษา จำนวน 2 วัน ๆ 
ละ 80 คน รวมทั้งหมด 160 คน ในวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ.2564  ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง
เชียงราย  จ.เชียงราย  
 2. กิจกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงราย      
เดิม กำหนดที่จะออกนิเทศแบบ Onsite โดยแบ่งทีมนิเทศออกเป็น 5 ทีม ๆ ละ 7 วัน แต่เนื่องจากเกิดโรค
ระบาด โควิท – 19 ระรอกที่ 4 จึงออกประเมินในพื้นที่ไม่ได้ จึงปรับกระบวนการนิเทศ เป็นการนิเทศแบบ
ออนไลน์โดยจัดทำเครื่องมือนิเทศ ทำเป็น Google From และส่งให้โรงเรียนดำเนินการ กรอกข้อมูลส่งกลับให้ 
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศธจ.เชียงราย          

ผลการดำเนินกิจกรรม  

 ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จำนวน 160 คน ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตร และการวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด  
ครูมีความรู้ และเข้าใจวิธีการจัดการเรียนการสอน และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนที่ถูกต้อง ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4 

การสร้างโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์             
รับทุน พระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ระดับจังหวัด  

 2. เพื่อคัดเลือก คัดสรร เสนอรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.       
รุ่นที่ 13 ระดับจังหวัด เข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองในระดับภาค  

การดำเนินกิจกรรม 
 1. กิจกรรมที่ 1. แจ้งรายละเอียดคู่มือและแผนปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา 
พระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2564 ไปยังหน่วยงานทางการศึกษา  
 2. กิจกรรมที่ 2. ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ กลไกกระบวนการคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุน ม.ท.ศ.   
 3. กิจกรรมที่ 3. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีสิทธิ์รับพระราชทานทุน ระดับจังหวัด  
 4. กิจกรรมที่ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงาน
ระดับจังหวัดและคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการ
พิจารณา   คัดเลือก คัดสรร รับทุนพระราชทานฯ ระดับจังหวัด  
 5. กิจกรรมที่ 5. คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียน            
ผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับพระราชทานทุนฯ ระดับจังหวัด  
 6. กิจกรรมที่ 6. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อสรุปข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนผู้ได้รับการ
เสนอชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับพระราชทานทุนฯ ระดับจังหวัด  
 7. กิจกรรมที่ 7. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงาน
ระดับ จังหวัด  
 8.. กิจกรรมที่ 8. ประชุมนำเสนอข้อมูลนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนพระราชทาน  
ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 (ระดับจังหวัด) เข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองในระดับภาค และประชุมกลั่นกรองในระดับภาค  
 9. กิจกรรมที่ 9.  สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ  

ผลการดำเนินงาน  

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการคัดเลือก คัดสรร นักเร ียนทุน
พระราชทาน ม.ท.ศ. รุ ่น ที่ 13 ปีการศึกษา 2564 เพื่อคัดเลือก คัดสรร และเสนอรายชื ่อนักเรียนที ่มี
คุณสมบัติเหมาะสมรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ระดับจังหวัด เข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองในระดับ
ภาค ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการคัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน
และประสานงานระดับจังหวัด ได้ดำเนินการแจ้งโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ ่นที่ 13 ปี
การศึกษา 2564 ให้สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกสังกัดในจังหวัดเชียงรายทราบและ
คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขโครงการฯ ซึ่งมีนักเรียนที่เสนอขอรับทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ทั้งสิ้นจำนวน 12 ราย และในการคัดเลือก 
คัดสรรและเสนอรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ระดับจังหวัด 

คณะกรรมการคัดสรรผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัดฯ ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือก 
คัดสรร นักเรียนและเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานทุน ระดับจังหวัด  จำนวน 5 ราย โดยจัดลำดับ
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ความสำคัญและได้เสนอข้อมูลนักเรียนที ่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ ่นที ่ 13                 
(ระดับจังหวัด) เข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองในระดับภาค สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับรายชื่อผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้รับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 (ระดับภาค) จำนวน 12 ราย 
นักเรียนจากจังหวัดเชียงราย ได้รับการพิจารณา คัดเลือก คัดสรรฯ จำนวน 2 ราย 

 

ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

การให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพ่ือเยาวชนในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563 

วัตถุประสงค์  
1.. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน มีโอกาสได้รับการศึกษา 

อบรมอย่างต่อเนื่อง  
2. เพ่ือติดตามและส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับทุนฯ ในปีการศึกษา 2563 อย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1. กิจกรรมที่ 1. แจ้งให้สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนทุนฯ ที่จะจบช่วงชั้น ป.6 และ ม.3 ส่งเอกสารใบ

สมัครขอรับทุนต่อเนื่อง (เอกสารน้อมเกล้า 1.3) ให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  
2. กิจกรรมที ่2. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับทุนมูลนิธิฯ  
3. กิจกรรมที่ 3. ติดตามนักเรียนทุนมูลนิธิฯ 
4. กิจกรรมที่ 4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานให้ทางมูลนิธิฯ 

ผลการดำเนินงาน  
   สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัด เช ียงราย ได ้ดำเน ินการต ิดตามเยาวชนผ ู ้ร ับท ุนม ูลน ิธิ                                          

ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2563 จำนวน 23 คน 
แยกเป็นทุนระดับประถมศึกษา จำนวน  7 คน (ได้รับทุนปีละ 3,000 บาท ) โดยมอบให้เยาวชน ที่ศึกษาอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ปี การศึกษา 2563 จำนวน  3 คน จากสถานศึกษาสังกัดสพฐ., ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-5 
จำนวน 16 คน(ได้รับทุนปีละ 4,000 บาท ) จากสถานศึกษาสังกัด สพม.เชียงราย/สพฐ.,  ระดับอุดมศึกษา ปวส.2 
จำนวน 2คน (ได้รับทุนปีละ 8,000 บาท) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้น  21 คน ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล นกัเรียน ชั้น โรงเรียน อำเภอ 

1 ด.ช.ฐิติ  กันจินะ ม.1 ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก ดอยหลวง 
2 ด.ญ.อริยฉัตร  แสนหาร ป.4 แม่อ้อประชารัฐ พาน 
3 ด.ญ.ธนกาญจน์  แซ่โซ้ง ป.4 บ้านกระแล พญาเม็งราย 
4 ด.ช.จิตติพัฒน์  แก้วนาติ๊บ ป.4 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง แม่จัน 
5 ด.ญ.มิลธิชา  ใจปินตา ม.1 บ้านห้วยไคร้ แม่สาย 
6 นายพงศกร  ต๊ะวงศ์ ม.6 เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย 
7 น.ส.กัญญาภัค  ประทุมมา ม.6 เวียงแก่นวิทยาคม เวียงแก่น 
8 ด.ช.เอกพจน์  ขาวน้อบ ม.3 บ้านโฮ่ง เวียงป่าเป้า 
9 ด.ช.ณัฐชา  ฝั่งไชยสงค์ ม.3 บ้านป่าบง พาน 
10 ด.ญ.ธนพร  วงศ์ษา ม.3 ธารทอง (ป่ารวก) พาน 
11 ด.ญ.นันทิกานต์  ปิ่นแสงแก้ว ม.3 ไม้ยาวิทยาคม พญาเม็งราย 
12 ด.ช.อิสระ  แสนเจริญมาศสม ม.1 บ้านโป่งน้ำร้อน แม่จัน 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล นกัเรียน ชั้น โรงเรียน อำเภอ 

13 ด.ญ.กัญญาวีร์  เฉอเหม่อ ม.1 บ้านพนาสวรรค์ แม่ฟ้าหลวง 

14 ด.ญ.พรหมธิดา  ใจคำปัน ม.3 แม่จันวิทยาคม แม่จัน 

15  ด.ช.นพณัฐ  พรมชัย ม.2 รร.เทศบาล6 นครเชียงราย เมืองเชียงราย 

16 ด.ช.นเรศ  สุวรรณทา ม.2 รร.เทศบาล6 นครเชียงราย เมืองเชียงราย 

17 ด.ญ.กลุิสลา  ภิวงษา ม.2 รร.เทศบาล6 นครเชียงราย เมืองเชียงราย 

18 ด.ญ.อภิชญา  อินมั่น ม.2 รร.เทศบาล6 นครเชียงราย เมืองเชียงราย 

19 ด.ญ.ทักขิญา  อาตะมา ม.2 รร.เทศบาล6 นครเชียงราย เมืองเชียงราย 

20 นายปภาวิน  เกษมสุข ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เมืองเชียงราย 

21 น.ส.รุ่งนภา   สุวรรณเนตย ์ ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า 

 

                              ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 

 

                                  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สนง.ศธจ.เชียงราย 45 
 

สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรม พัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากร 
ที่เก่ียวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 

วัตถุประสงค์  

เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้อง
ถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ/กิจกรรม 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรม 
3. ดำเนินการพัฒนาบุคล่กรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากรที่เก่ียวข้องด้านความปลอดภัย ใน

พ้ืนที่ 4 จังหวัด (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) จำนวน 1,100 คน 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน  
บุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากรที ่เกี ่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของ

สถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) จำนวน 1,100 คน
มีองค์ความรู้ มีความเข้าใจในการป้องกันอุบัติภัยทางถนน เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เสี่ยงและนำสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการขยายผลในอนาคตต่อไป 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และการค้าชายแดนในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่ออบรมทักษะอาชีพระยะสั้นให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงรายให้มี
ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการประกอบเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม ให้สอดคล้องกับวิถีสังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและออนไลน์ 

2. เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงราย ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอาชีพระยะ
สั้น สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในการประกอบเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมแบบพ่ึงตนเองได้ 

3. เพื ่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ที ่จะรองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการด้านต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ/กิจกรรม 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรม 
3. ดำเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน  

ขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกันของหน่วยงานการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ประกอบไปด้วย 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษก วิทยาลัยเกษตรเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า วิทยาลัยการอาชีพเทิง วิทยาลัยการอาชีพ
เวียงเชียงรุ้ง วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ตำรวจตะเวนชายแดน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเชียงราย (กศน.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
ระยะสั้นในอาชีพต่างๆ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น นำความรู้ไป
ใช้ได้จริงในการประกอบ อาชีพเสริมแบบพ่ึงตนเองได้ จำนวน 7 อาชีพ ประกอบด้วย  

1) ทักษะอาชีพทำเบเกอรี 
2) มัคคุเทศก์ชุมชน 
3) ช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 
4) การเกษตรสมัยใหม่ 
5) คหกรรม (ศิลปะประดิษฐ์) 
6) การออกแบบผ้าปัก  
7) ด้านอาหาร  
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                                 ภาพกิจกรรมตามโครงการ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 5 

การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการขับเคลื่อนแนวทางการรักษาความม่ันคงสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (พอ.สธ.) ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายระดับสถานศึกษา ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และ
พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
 2. เพ ื ่อเสร ิมสร ้างเด ็กและเยาวชนให ้ม ีจ ิตสำน ึกในการอน ุร ักษ ์พ ันธ ุกรรมพ ืชและ
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  

การดำเนินกิจกรรม 
1. กิจกรรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการ 

 3. กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการนิเทศติดตามการขับเคลื ่อนกาดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสวนพฤศาสตร์ใครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

ผลการดำเนินกิจกรรม  

สถานศึกษาทุกที่เข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯในจังหวัดเชียงราย จำนวน 77 แห่ง ได้รับ 
องคค์วามรู้ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
และสามารถจัดกิจกรรมตามแนวทางสวนพฤกษศาสตร์ได้ครบทั้งหมด  
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ยุทธศาสตรท์ี่ 6 

การพัฒนาประสิทธิภาพ         
ของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่าน
กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

วัตถุประสงค์ 

 1 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
จังหวัดเชียงราย ตามแนวทางดำเนินการ/ตัวชี้วัด/การกำกับ ติดตาม และประเมินผลเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การศึกษาจังหวัดเชียงรายตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565)โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอ่ืน 

 2 เพื่อให้มีการกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ ตามยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ตามแนวทางดำเนินการ/ตัวชี้วัด/การกำกับ ติดตาม 
และประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงรายตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-
2565) 

การดำเนินกิจกรรม 

 1. จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” เพ่ือแจกให้กับโรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 70 เล่ม 

 2. ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และสรุปรายงานผล ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบ 
การดำเนินงานของโรงเรียน เพ่ือให้เชียงรายเป็นเมือง สะอาด ปลอดภัย น่ายล สอดคล้องยุทธศาสตร์การศึกษา
จังหวัดเชียงราย 

 3. กิจกรรมสะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการขับเคลื ่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา   

ผลการดำเนินกิจกรรม  

      สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงรายดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตามแนวทางดำเนินการ/ตัวชี้วัด/การกำกับติดตามและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การศึกษาจังหวัดเชียงรายตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565)      
  การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงรายตามแนวทางดำเนินการ/ตัวชี้ว ัด/การกำกับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การศึกษาจังหวัดเชียงรายตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565)โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอ่ืนตามบริบทของจังหวัด 
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รูปภาพการด าเนินการจดัการศึกษาเพื่อใหเ้ชียงรายเป็นเมือง สะอาด ปลอดภยั น่ายล สอดคลอ้งยทุธศาสตร์
การศึกษาจงัหวดัเชียงราย 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

รูปภาพกิจกรรมการสะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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รูปภาพเล่มหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับทบทวนปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื ่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2564-2565) จังหวัดเชียงราย ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านพัฒนาการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงราย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  

  2. เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 
2565) จังหวัดเชียงราย ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  

  3. เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการด้านพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงราย และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย   

การดำเนินกิจกรรม 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการจัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลสภาพปัญหา และโอกาสในการพัฒนาตามภารกิจ เพื ่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด 3 ปี (เดิม) (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้อมูลสภาพ
ปัญหาและโอกาสในการพัฒนาเพิ่มเติม ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
และการวางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2566–2570) ในวันที่ 9  เมษายน  2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง
ประชุมดอกปีบ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2564 ในวัน
อังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร้านกาแฟชาวดอย ต.รอบเวียง อ.
เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

ผลการดำเนินกิจกรรม  

1. ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) 
2. ได้โครงการที่ทุกภาคส่วนร่วมคิดในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงราย เพ่ือเสนอรับการ

จัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สนง.ศธจ.เชียงราย 55 
 

ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564              

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน พ.ศ. 2563-2565 ของจังหวัดเชียงราย เพื่อนำมา

เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงราย 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร) สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงานและ
หน่วยงานที่ดำเนินการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนและเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. เพื่อจัดทำพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 จังหวัดเชียงราย 
เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางหรือแนวทางในการปฏิบัติราชการ  

การดำเนินกิจกรรม 

1.ศึกษาบริบทและลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที ่ชายแดนจาก
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ติดประเทศเพื่อนบ้าน โดยคณะทำงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหลากหลายอาชีพ โดยทั้งนี้ ได้กำหนดจัดกิจกรรม ดังกล่า ว ในวัน
จันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564  

2. ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน วันที่ 6 สิงหาคม  2564  
3. ประชุมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเชียงราย วันที่ 28 กันยายน 2564  

ผลการดำเนินกิจกรรม  

1. ได้ศึกษาบริบทและลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน จาก
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ท่ีติดประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ อำเภอแม่สาย จำนวน 1 ครั้ง 

2. ได้จัดประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2563 -
2565) ของจังหวัดเชียงราย และจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื ้นที ่ชายแดน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ครั้ง 

3. ได้จัดประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ครั้ง 
4. มีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที ่ชายแดน (พ.ศ. 2563-2565) ของจังหวัด

เชียงราย (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จังหวัดเชียงราย 

5. มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาตามความจำเป็นต้องการเชิงพ้ืนที่ 
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ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินงาน 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผนและงบประมาณในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เชียงราย 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากร โดยแผนเป็นเครื่องมือใช้การปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน รองรับการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคได้ 

การดำเนินกิจกรรม 

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวางแผนและงบประมาณ ระหว่างวันที่ 6 – 18 พฤศจิกายน 2563 

ผลการดำเนินกิจกรรม  

บุคลากรจำนวน 55 คนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทและการบริหารจัดการงานส่งเสริมการศึกษา 
เอกชนของโรงเรียนเอกชนในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน 
2. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนในระบบ ในกำกับของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายที่

ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ ใช้จ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 

3. เพื่อตรวจสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียน
เอกชนให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 

4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบเพ่ือสรรหา
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด 

5. เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการที ่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาของ  
โรงเรียนเอกชน 

การดำเนินกิจกรรม 
1. ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนนุทุกประจำเภทของโรงเรียนเอกชน 
2. ตรวจติดตามสถานการณ์ขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของ

โรงเรียนเอกชนให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 
3.  ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู ้บริหารโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบเพื ่อสรรหา

คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด 
4.  ค่าใช้จ่ายในการบริหารของส่วนราชการที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนตาม

ความจำเป็นและประหยัด 

ผลการดำเนินกิจกรรม  

1. โรงเรียนเอกชนในระบบได้รับเงินอุดหนนุจากรัฐทุกโรงเรียนใช้จ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวได้อย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

2.  โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ มีการบริหารจัดการด้านบริหารทั่วไปและด้าน
งบประมาณ อย่างเป็นระบบมีคุณภาพ 

3.  โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ได้รับการตรวจติดตามสถานการณ์ขอจัดตั้ง การ
จัดการเร ียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของโรงเร ียนเอกชนให้เป็นไปตามระเบียบที ่สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด 

4.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดได้ครบตามกระบวนการสรรหา 

 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สนง.ศธจ.เชียงราย 60 
 

ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการจัดทำฐานข้อมูลทางการศึกษา และดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของ สหประชาชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4 จังหวัดเชียงราย 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG 4) 

ในระดับพ้ืนที่ 
2. เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลและขับเคลื่อนกิจกรรมที่เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน เป้าหมายของ

สหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4 จังหวัดเชียงราย 

การดำเนินกิจกรรม 
     1. วางแผนการดำเนินงาน  
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนฯ 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Roadmap และขับเคลื่อนฯ 
4. จัดทำระบบข้อมูลทางการศึกษา เพ่ือการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG4 Info System) 
5. จัดพิมพ์และเผยแพร่ SDG4 Roadmap 

ผลการดำเนินกิจกรรม  

  จังหวัดเชียงราย มีแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 SDG4 Roadmap 
๒๕๖๕ จังหวัดเชียงราย และ มีระบบข้อมูลทางการศึกษา เพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
(SDG4 Info System) เพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 เป็นแนวทาง
การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ของจังหวัดเชียงราย 
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ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดทำ 
ทีป่รึกษา 
นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา   ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย   ศธจ.เชียงราย 
นายอภิวัฒน์  กันศรีเวียง   รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน   ศธจ.เชียงราย 

คณะผู้จัดทำ 
พันจ่าตรีฉลอง   อ่อนนวน  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ศธจ.เชียงราย 
นางสาวเพ็ชรสี   วรรณรถ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ศธจ.เชียงราย 
นางรัติกาล สุดใจ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ศธจ.เชียงราย 
นายไกรพงษ์  จินดาคำ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ศธจ.เชียงราย 
นางสาวทิฆัมพร   สุวรรณทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ศธจ.เชียงราย 

วิเคราะห์และจดัทำรูปเล่ม 
นางสาวทิฆัมพร   สุวรรณทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ศธจ.เชียงราย 
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