
  



 

 

คำนำ 
 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ จัดทำรายงานผล              
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานและการพัฒนา
ตามนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4   ในรอบปีที่ผ่านมา และเพ่ือเป็น
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาในการขับเคลื่อนนโยบาย และการบริหารจัดการให้หน่วยงาน 
สถานศึกษา และสาธารณชนทั่วไปทราบ รวมทั้งนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการ
ดำเนินงานการจัดการศึกษา 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ขอขอบคุณคณะทำงานและ       
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีส่งผลให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย         
และวัตถุประสงค์ ในการบริหารจัดการศึกษา และหวังว่ารายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ดำเนินงานด้านการดูแล สนับสนุน   
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีสถานศึกษาภาครัฐ 134 แห่ง โรงเรียนหลัก 129 โรงเรียน 
1 สาขา 4 สาขาห้องเรียน จากการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา มีการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ด้านการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการที่หลากหลาย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
จึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินการจัดการศึกษาและเพ่ือรายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเผยแพร่ต่อไป 

 สรุปผลการดำเนินงานดังนี้ 
1. ผลการปฏิบัติราชการ มีผลการดำเนินงานแต่ละรายการ ดังนี้ 
    1.1 ผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจัดโครงการ/กิจกรรม               

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 5,000,000 บาท  
    1.2 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ประเมินโดยเทียบค่าเป้าหมาย จำนวน 18 ตัวชี้วัด 
บรรลุเป้าหมาย จำนวน 16 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด สำหรับตัวชี้วัดที่ตัดสินระดับคุณภาพ
โดยใช้เกณฑ์ 5 ระดับ จำนวน 14 ตัวชี้วัด พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.45 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

    1.3 ผลการติดตามและประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 1.4 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ     
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ระดับมาตรฐาน
ขั้นสูง ค่าคะแนน 4.49003 

 2. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในทุกระดับ ดังนี้ 
2.1 ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ประจำปี

การศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  โดยผลการประเมินภาพรวมทุกพัฒนาการในระดับ
คุณภาพดี คิดเป็นร้อยละ 94.80 

2.2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)  ปีการศึกษา 2562   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ผลการทดสอบ ฯ ได้ร้อยละ 45.53  
ด้านภาษาไทย (Thai Language) ผลการทดสอบฯ ได้ร้อยละ 44.60 โดยภาพรวมทัง้สองด้านไดร้้อยละ  45.06 
 2.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 
พบว่า วิชาภาษาไทย ผลการทดสอบฯ ได้ร้อยละ 49.68 วิชาภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบ ฯ ได้ร้อยละ 31.67 
วิชาคณิตศาสตร์ ผลการทดสอบฯ ได้ร้อยละ 33.75  วิชาวิทยาศาสตร์ ผลการทดสอบฯ ได้ร้อยละ 36.12 
โดยภาพรวมทั้ง 4 วิชา มีผลการทดสอบ ฯ ไดร้้อยละ 37.81 

2.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 
พบว่า วิชาภาษาไทย ผลการทดสอบฯ ได้ร้อยละ 49.68 วิชาภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบฯ ได้ร้อยละ 31.67 
วิชาคณิตศาสตร์ ผลการทดสอบฯ ได้ร้อยละ 33.75  วิชาวิทยาศาสตร์ ได้ร้อยละ 36.12 โดยภาพรวมทั้ง 4 วิชา 
มีผลการทดสอบ ฯ ค่าเฉลี่ยรวมได้ร้อย 37.81 



 

 

2.5 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT)  ชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พบว่า ด้านการอ่านออกเสียงมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 53.39 ด้านการอ่านรู้เรื่อง มีค่าเฉลี่ย 68.78  
โดยภาพรวมทั้งสองด้านมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  64.08 

3. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีผลการประเมิน
ระบบการประกันคุณภาพภาย ในระดับดี ขึ้นไป ร้อยละ 100 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 
   3.1 ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยในระดับดี ขึ้นไป 
ร้อยละ 100 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จำนวน 48 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
36.92 ระดับดีเลิศ จำนวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.31 และระดับดี จำนวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.77 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จำนวน 
37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.46 ระดับดีเลิศ จำนวน 67 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.54 และระดับดี จำนวน 26 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 20.00   

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม 
จำนวน 39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.00 ระดับดีเลิศ จำนวน 64 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 49.23 และระดับดี 
จำนวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.77  

3.2 ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในระดับด ีขึ้นไป ร้อยละ 100 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  มีผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จำนวน 16 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 12.31 ระดับดีเลิศ จำนวน 61 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.92 และระดับดี จำนวน 53 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 40.77  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จำนวน 
32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.62  ระดับดีเลิศ จำนวน 63 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.46 และระดับดี จำนวน 
35 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.92 

 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม 
จำนวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.77 ระดับดีเลิศ จำนวน 58 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.62 และระดับดี 
จำนวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34.62  

4. ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
4.1 ผลการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพ่ือลดการซ้ำซ้อนและสิ้นเปลืองทรัพยากร ได้แก่ การนำระบบสำนักงาน

อิเล็กทรอนิกส์ (My Office) มาใช้ในงานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือราชการ ร่วมทั้งเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร       
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่และโรงเรียน เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และลดการสิ้นเปลืองกระดาษ 

 4.2 มรีะบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (BIG DATA ) ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงาน 
ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว  ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูล      
ได้อย่างรวดเร็ว และหลายช่องทาง 
 4.3 ผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 การลดใช้ไฟฟ้าได้ 5 คะแนนเต็ม และการลดใช้น้ำมันได้ 5 คะแนนเต็ม 



สารบัญ 
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คำนำ 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐาน   1 
1. สถานที่ตั้ง            1 
2. การติดต่อประสานงาน          2 
3. เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา        2 
4. อาณาเขตติดต่อ          2 
5. โครงสร้างการบริหารงาน        3 
6. ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4   4 
7. ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      5 
8. ข้อมูลทางด้านการศึกษา         6 
9. ข้อมูลด้านงบประมาณ         7 

ส่วนที่ 2  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา        8 

ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงาน         26 
1. ด้านโอกาสทางการศึกษา          26 

 2. ด้านคุณภาพการศึกษา          27 
 3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ       31 
 4. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63   32 
       กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ    32 

 ⚫ โครงการสร้างพลเมืองดี สพป.เชียงราย เขต 4                                           32 
 ⚫ โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Child care)              39 

 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน                     47 
  ⚫ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมที่ 15 - 18)               94 
  ⚫ โครงการโรงเรียนพระราชทาน และนักเรียนพระราชทาน                       52 
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                 53 

⚫ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมที่ 1 - 14)                 53 
⚫ โครงการการศึกษาทางเลือก                                                                70 
⚫ โครงการนิเทศแบบร่วมมือเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา                      71 

 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
           และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา                                                      73 

⚫ โครงการบริการนักเรียน ( Child Service )                                           73 
⚫ โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)          77 
⚫ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                          79 
⚫ โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา                      81 



 กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       87 
⚫ โครงการเมืองสะอาด ( Green City )                                                     87 

 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา                                90 
⚫ โครงการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล                                   90 
⚫ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษา (Digital Technology)             101 
⚫ โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน                                102 
⚫ โครงการตรวจสอบภายใน                                                               104 

ภาคผนวก                                      105 
 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ    106 
 คณะผู้จัดทำ                                     112
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.เชียงราย เขต 4 
  

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. สถานที่ตั้ง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มีอาคารปฏิบัติงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ ๒0 
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.เชียงราย เขต 4 
  

2. การติดต่อประสานงาน 
2.1 กลุ่มอำนวยการ 0 5379 5431 ต่อ 101 
2.2 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0 5379 5431 ตอ่ 104 
2.3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 5379 5431 ต่อ 105 
2.4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 5379 5431 ต่อ 102 ,106 
2.5 กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 5379 5431 ต่อ 107 
2.6 หน่วยตรวจสอบภายใน 0 5379 5431 ต่อ 114 
2.7 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 0 5379 5431 ต่อ 116 
2.8 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 5379 5431 ตอ่ 117 
2.9 กลุ่มนโยบายและแผน 0 5379 5431 ต่อ 120 
2.10 กลุ่มกฎหมายและคดี 0 5379 5431 ตอ่ 107  
2.11 โทรสาร 0 5379 6139, 0 5379 6172 

 
3. เขตพื้นที่บริการการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีเขตบริการการศึกษาครอบคลุมใน 5 อำเภอ 
คือ อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเชียงของ และอำเภอเวียงแก่น  

      ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเขตพ้ืนที่บริการการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 กรมการปกครอง) 

ที ่ ชื่ออำเภอ 
เขตการปกครอง 

ตำบล หมู่บ้าน เทศบาลตำบล อบต. 
1 เชียงของ 7 101 7 1 
2 เทิง 10 156 6 6 
3 พญาเม็งราย 5 71 3 3 
4 เวียงแก่น 4 41 3 1 
5 ขุนตาล 3 55 3 1 

รวม 29 424 22 12 

4. อาณาเขตติดต่อ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอ จังหวัด และ
ประเทศใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 ทิศใต ้  ติดต่อกับอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และอำเภอจุน จังหวัดพะเยา 

     ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอำเภอภูซาง 
        จังหวัดพะเยา 

    ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  
                  อำเภอดอยหลวง และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
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5. โครงสร้างการบริหารงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.เชียงราย เขต 4 
  

6. ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
 
 

 

 

 

 

 

 

                   

                             

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

นายทศพร  เมฆอากาศ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
 

นายสมดุลย์  เจริญสุข 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
 

นายสมพงษ์  บุตรวัน 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.เชียงราย เขต 4 
  

7. ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563) 

       ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตำแหน่ง จำนวน (คน) 

   1. ผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา - 

   2. รองผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 
   3. ศึกษานิเทศก์ 15 
   4. บุคลากรอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 34 
   5. ลูกจ้างประจำ 4 

   6. ลูกจ้างชั่วคราว 22 
รวม 78 

       ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ตำแหน่ง จำนวน (คน) 

   1. ผู้อำนวยการ 123 

   2. รองผู้อำนวยการ 1 

   3. ข้าราชการครู 1,182 

   4. พนักงานราชการ 55 

   5. ลูกจ้างประจำ 36 
   6. ลูกจ้างชั่วคราว 332 

รวม 1,729 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.เชียงราย เขต 4 
  

 

8. ข้อมูลทางด้านการศึกษา (ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) 

     ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียนและนักเรียนในสังกัดแยกช่วงชั้นและอำเภอ 

อำเภอ 
จำนวนโรงเรียน 

รวม 
จำนวนนักเรียน 

รวม ร.ร.
หลัก 

ร.ร.
สาขา 

สาขา
ห้องเรียน 

ก่อน
ประถม 

ประถม ม.ต้น 

เชียงของ 32 - - 32 1,019 3,266 760 5,045 

เทิง 42 1 4 47 1,115 4,329 574 6,018 

พญาเม็งราย 20 - - 20 603 1,952 193 2,748 

เวียงแก่น 21 - - 21 1,150 3,061 763 4,974 

ขุนตาล 14 - - 14 278 958 194 1,430 

รวม 129 1 4 134 4,165 13,566 2,484 20,215 

     ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด 

ขนาดโรงเรียน 
จำนวนโรงเรียน 

ร้อยละ 
ร.ร.หลัก ร.ร.สาขา สาขาห้องเรียน 

ขนาดที่ 1    
               จำนวนนักเรียนไม่เกิน 20 คน 
               จำนวนนักเรียน 21 – 40 คน 
               จำนวนนักเรียน 41 – 60 คน 
               จำนวนนักเรียน 61 – 80 คน 
               จำนวนนักเรียน 81 – 100 คน 
               จำนวนนักเรียน 101 – 120 คน 

 
1 

11 
20 
15 
15 
13 

 
- 
- 
- 
- 
1 
- 

 
- 
3 
- 
- 
1 
- 

 
0.77 
8.53 

15.51 
11.62 
11.62  
10.08 

ขนาดที่ 2   จำนวนนักเรียน 121 – 200 คน 30 - - 23.26 
ขนาดที่ 3   จำนวนนักเรียน 201 – 300 คน 9 - - 6.98 
ขนาดที่ 4   จำนวนนักเรียน 301 – 499 คน 12 - - 9.31 
ขนาดที่ 5   จำนวนนักเรียน 500 – 1,499 คน 3 - - 2.32 
ขนาดที่ 6   จำนวนนักเรียน 1,500 – 2,499 คน - - - - 
ขนาดที่ 7   จำนวนนักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป - - - - 

รวม 129 1 4 100 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.เชียงราย เขต 4 
  

9. ข้อมูลด้านงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อน

ให้การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย โดยได้รับงบประมาณ    
ทั้งจากภาครัฐ และองค์กรภายนอก ดังนี้ 

                                              ภาครัฐ  

๑. งบบุคลากร                    12,472,100 บาท 

๒. งบดำเนินงาน                                           58,642,750.24 บาท 

๓. งบเงินอุดหนุน                                                93,603536 บาท 

๔. งบลงทุน               53,083,520.76 บาท 

5. งบรายจ่ายอื่น             2,724,134 บาท 

                                                                รวม 220,525,041 บาท 

 

องค์กรภายนอก 

 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    450,000 บาท 

2. เทศบาล              2,451,197 บาท 

3. องค์การบริหารส่วนตำบล            1,055,000 บาท 

4. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล     299,000 บาท 

                                                                 รวม 4,255,197 บาท 

 หมายเหตุ ข้อมูลด้านงบประมาณขององค์กรภายนอก คือ ข้อมูลการของบประมาณไปยังองค์กรภายนอก 
   ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สพป.เชียงราย เขต 4 
 

 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ดำเนินการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 อำเภอ คือ อำเภอเทิง 
อำเภอขุนตาล อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเชียงของ และอำเภอเวียงแก่น ภายใต้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวิธีปฏิบัติ 
6 กลยุทธ์ 10 จุดเน้น  25 แนวทางพัฒนาการศึกษา ดังนี้  

1. วิสัยทัศน์ 
   “มุ่งจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

2. พันธกิจ  
   1) จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   2) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
  3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
   4) จัดบริการการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างโอกาส และความเสมอภาคลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา  
   5) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   6) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ 
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3. ค่านิยม 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กำหนดค่านิยมให้เขตพ้ืนที่เป็น SMART AREA 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 S  : Student ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 M : Modern มีความทันสมัย 
 A  : Attitude มีทัศนคติที่ดี  
 R  : Results มุ่งผลสัมฤทธิ์  
 T  : Teamwork การทำงานเป็นทีม 
 A  : Accountability ความรับผิดชอบ  
 R  : Report การรายงานผล  
 E  : Environment การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
 A  : Activeness ความกระตือรือร้น 

4. คำขวัญ 
   “คุณภาพนำชัย เน้นให้โอกาส ฉลาดพัฒนา เพ่ิมคุณค่าประสิทธิภาพ” 

5. อัตลักษณ์ 
   ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม สุภาพอ่อนน้อม 

6. เป้าหมาย 
   1) ประชากรก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีวินัย   
 2) ประชากรวัยเรียนมีคุณภาพ และมีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
 4) ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค 
 5) ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที ่มีประสิทธิภาพ      
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

7. ตัวช้ีวัดหลัก  
1) ร้อยละของประชากรก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  
2) ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน 
3) ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
4) ร้อยละของประชากรวัยเรียนที่เข้าเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
5) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณลักษณะและคุณธรรมอย่างมืออาชีพ 
6) ร้อยละของสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
7) จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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8. กลยุทธ์ ได้แก่ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 

9. จุดเน้น ได้แก่ 
1) คุณธรรมนำชีวิต 
2) นักเรียนคุณภาพ (SMART STUDENT)  
3) ห้องเรียนคุณภาพ (SMART CLASSROOM) 
4) คุณภาพแห่งวิชาชีพ (ID Plan and PLC) 
5) ครูคุณภาพ SMART TEACHER 
6) เทคโนโลยีดิจิทัล สู่คุณภาพ  
7) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
8) มิตรแท้สีเขียว   
9) สถานศึกษาคุณภาพ (SMART SCHOOL)  
10) เขตพ้ืนที่การศึกษาคุณภาพ (SMART AREA)  

10. แนวทางดำเนินการ ได้แก่ 
1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
2) ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ       
3) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 อย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำ 

Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ และส่งครูเข้ารับการอบรม Boot Camp และ
จัดทำคู่มือแนวทางพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร English Talk Today ชั้นปฐมวัย – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และคู่มือแนวทางพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร English Talk Today ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

4) พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในสถานศึกษาท่ีมีความพร้อม  
5) การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)  
6) ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็ก

อนุบาลฟัง และการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด 
7) ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ของครูเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการปฏิบัติจริงโดยรูปแบบ 

Active Learning และการสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning : PBL) โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน          
เพ่ิมเวลารู้ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือของสถานศึกษาและชุมชน 

8) ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางภาษา 
9) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ สู่ประเทศไทย 4.0  
10) ส่งเสริมการพัฒนาครูบนฐานสมรรถนะ สอดรับกับเงินอุดหนุนคูปองการพัฒนาครู และระบบ TEPE 

Online โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในสถานที่ปฏิบัติงานจริง (Workplace Learning) ตามแผนพัฒนาตนเอง (ID plan)  
11) ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาวิชาชีพ และคุณภาพผู้เรียน 
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12) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เช่น ชมรมครู 
(Teacher Resources Center) ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community = PLC) 

13) ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และสถานศึกษา  
14) ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ  
15) ส่งเสริมการจัดระบบแนะแนว และระบบดูแลนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
16) ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อโอกาสและการเข้าถึงบริการทางการศึกษาให้เหมาะสม

และเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 
17) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นต้องการพิเศษอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
18) ส่งเสริมการใช้สื่อการศึกษาทางไกล DLIT, DLTV, ETV เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
19) ส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยี  นวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้                         

สู่ประเทศไทย 4.0 โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย Internet ให้ทันสมัยและรวดเร็ว   
20) ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา โดยความร่วมมือของสถานศึกษา และชุมชน  
21) จัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
22) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติสร้างระบบความ

รับผิดชอบต่อผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล   
23) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
24) ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
25) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

จุดเน้น  
1. คุณธรรมนำชีวิต  

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ 
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

ตัวช้ีวัด 
1) จำนวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพักในโรงเรียนที่มีหอพักนอน หรือ

การสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย  
      2) จำนวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การพัฒนาทักษะชีวิต 

และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพท่ีดีอย่างเหมาะสม   
      3) จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับบริบท  
    4) จำนวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และท่ีดูแลหอพักนอน ที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 

กลุ่มท่ีด้อยโอกาส กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบท  
 5) จำนวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
   6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่

ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ  
  7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  
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 แนวทางการดำเนินการ  
1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร 

ชายแดน ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับบริบท 
 2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพักนอนตามความจำเป็น 

และเหมาะสมกับบริบท 
 3) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดนให้จัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 4) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพบริบท
ของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดารควรทำอย่างไร” ผ่านช่องทางจัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสาร 
ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น การสร้าง Website Facebook และ Line เป็นต้น  
 5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวั ด และประเมินผลที่เหมาะสม
สำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร 

 6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ี 2  
 7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 

และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

จุดเน้น 
2. นักเรียนคุณภาพ (SMART STUDENT)  
3. ห้องเรียนคุณภาพ (SMART CLASSROOM) 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ (Career Education) 

ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้           

ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน มีหลักคิดที่ถูกต้อง              
รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     
เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ            
ตามความต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้เรียน
และพ้ืนที่  

แนวทางการดำเนินการ 
1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้น

การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพตามความต้องการได้ และ
มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้  
ในศตวรรษที่ 21  
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3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้   
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่   

4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทำขึ้นบนพ้ืนฐานความต้องการจำเป็นเฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
หรือความสามารถพิเศษ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลัก คิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

ตัวช้ีวัด  
1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
           2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง  
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
     3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
     4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

แนวทางการดำเนินการ  
   1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
  2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีกำหนด 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ 
ด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

ตัวช้ีวัด  
           1. ด้านผู้เรียน  
 1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
      2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน  
         3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน  
 4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์  
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   5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่อง การอ่าน (Reading Literacy)  
 6) ร้อยละของผู้ เรียนที่ ผ่ านการประเมินสมรรถนะที่ จำเป็ นด้ านการรู้ เรื่อ ง คณิ ตศาสตร์  
(Mathematical Literacy)  

7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)   
 8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย คุกคามรูปแบบใหม่  
 11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
  12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้ เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับ
ขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA  
 13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA  

            2. ด้านสถานศึกษา  
  1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
         2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา  
         3) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น           
(IS: Independent Study)  
            4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน     
ได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวทางการดำเนินการ  
         1) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพ่ือที่จะเข้ารับ    
การพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น  
           2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้ เอ้ือต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
  3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย  
         4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้อง
ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ  
          5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อนประถมให้มีพัฒนาการ
ความพร้อม เพ่ือเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
  6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็น 3 ด้าน 
                6.1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  
                6.2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  
                6.3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)            
  7) พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
    8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
    9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน กิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning)  
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      10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา  
          11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น        
(IS: Independent Study)  
        12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิด
ในลักษณะสหวิทยาการ เช่น 1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม  2) ความเข้าใจและความสามารถ    
ในการใช้เทคโนโลยี 3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา  4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์  
          13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ
แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น   
            14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทาง           
การประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน  
       15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลผู้เรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing  
  16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนำไปสู่ความเป็นเลิศ ในแต่ละด้าน  
  17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็นห้องเรียนเฉพาะด้าน  
        18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกรผู้สร้างนวัตกรรม  

 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิต    
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 ตัวช้ีวัด  
 1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการ ประกอบอาชีพ  

2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ การพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความถนัด  

3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย  
4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา  

แนวทางการดำเนินการ  
1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ อิงสมรรถนะและเตรียม

ความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ   
2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น  
4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด         

เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ  
5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของอนามัย  
6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) 

ในทุกช่วงวัย  
7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา  
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ   

ตัวช้ีวัด  
1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

ของแต่ละระดับ  
2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะ อาชีพ ทักษะการดำรงชีวิต 

มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ  
3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ 

อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น  

แนวทางการดำเนินการ  
1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการและ 

ที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ   
2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับผู้ เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ                

ด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย   
3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียน เฉพาะความพิการ   
4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิด

คำนวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการ ดำรงชีวิต ปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการด ารงชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ฯ    
8) ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่าง ถูกต้อง เหมาะสม และ

สร้างสรรค์  
10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
11) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถ พิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี 

กีฬา ศิลปะ และอ่ืน ๆ เพื่อยกระดับสู่ความเป็น เลิศพร้อมก้าวสู่สากล  
12) ส่งเสริม สนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียน การสอน  
13) จัดให้มีระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ  
14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้

สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  
15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทำพ รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อ

นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา  
16) สำรวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดทำผังบริเวณ จัดทำแบบรูปและ

รายการสิ่งก่อสร้าง   
17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
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18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ  

19) ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับ         
คนพิการจังหวัด  

20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร ปกครองในพ้ืนที่        
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนว ให้มีประสิทธิภาพ 

21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา  

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นำ Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคม ฐานความรู้ (Knowledge-
Based Society) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

ตัวช้ีวัด  
1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform  
2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform  

แนวทางการดำเนินการ  
1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพ่ือให้บริการ Digital Textbook ตาม เนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด   

สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และ ให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
2) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นรายบุคคล  
3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital Platform 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

จุดเน้น 
4. คุณภาพแห่งวิชาชีพ (ID Plan and PLC) 
5. ครูคุณภาพ SMART TEACHER 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและ    
พัฒนาครู ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  

ตัวชี้วัด  
1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี   
2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับบริบท

ของพ้ืนที่  
3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจำนวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  

แนวทางการดำเนินการ  
1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน และความต้องการครู  
2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการกำหนดสมรรถนะครู ให้สอดคล้องกับการพัฒนา      

ในศตวรรษที่ 21   
3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ  
4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี  
5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู  
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ         
ตามมาตรฐาน วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  

ตัวชี้วัด  
1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ ปฏิบัติงานครบตามความจำเป็น       

ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และ

การวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่ หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล   

แนวทางการดำเนินการ  
1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็น ระบบและครบวงจร  
2) กำหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทางการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  
3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดทำหลักสูตรที่มีคุณภาพ       

ให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่กำหนด  
4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร        

ที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  
5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC)   
6) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผล      

ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)   
7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มี ความรู้ทักษะด้าน Digital 

Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3   
8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนา

ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  
9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ที่มีความแตกต่าง 

(Differentiated Instruction)  
10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้

ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)  
11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้ ความสามารถจัดการ

เรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น  
12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพ

ของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและ ประเภทของความพิการ  
13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training  
14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะ ในการจัดการเรียนการสอน

โดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมิน จรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 360 องศา)  
  



19 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สพป.เชียงราย เขต 4 
 

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 นำ Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกประเภททั้งระบบ  

ตัวชี้วัด  
1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา      

เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 
2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology   
3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน  
แนวทางการดำเนินการ  
1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  
3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะ

การคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความ ต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น  
4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง     

ผ่านระบบ Digital Technology 
 

กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ  

จุดเน้น 
6. เทคโนโลยีดิจิทัล สู่คุณภาพ  
7. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  

ตัวช้ีวัด  
1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา   
2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน  
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มรีะบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ   
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ นำมาใช้ในการวางแผน

จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวทางการดำเนินการ  
1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผน      

การจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่  
2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน (0 - 6 ปี)   
3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่       

จัดทำแผนการนักเรียนทุกระดับ 
4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงการบริการ

การเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน  
5) สถานศึกษาจัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยง ข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือ

วางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบท
ของพ้ืนที่ เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน   

ตัวช้ีวัด  
1) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่กำหนด   

แนวทางการดำเนินการ   
1) จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างโอกาส

ให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริ บทเชิงพื้นที่ เช่น 
(1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา 
ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น (2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา (3) ด้านการบริหารจัดการ  
(4) ด้านงบประมาณ (5) ด้านความปลอดภัย และ(6) ด้าน Digital Technology  

2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด  

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ  

ตัวช้ีวัด  
1) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวม   

แนวทางการดำเนินการ  
1) จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุกระดับ 

และนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทำกลยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน และ

แผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทำงานแบบมีส่วนร่วม  
3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้ เรียนสามารถเข้าสู่บริการ ช่วงเชื่อมต่อ 

(Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษา ในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือ
การดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม  

5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้
สถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ   

ตัวช้ีวัด  
1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม  
2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ

เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
3) จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค ทางการศึกษา  
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แนวทางการดำเนินงาน  
1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ   
2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง   
3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพ่ือ

สนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology  
มาใช้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน   

 ตัวช้ีวัด  
1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับ โครงข่าย

อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  
2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือ  

ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
แนวทางการดำเนินงาน  

1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี ประสิทธิภาพ และปลอดภัย  
2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนา

ทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน  
3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital  
4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device สำหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือ   

ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy สำหรับครูอย่างเหมาะสม 

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 

Information Technology: DLIT) 
7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

จุดเน้น 
8. มิตรแท้สีเขียว   

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)      
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ตัวช้ีวัด  
1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และ     

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สิ่งแวดล้อม สังคม 

และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)  
3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 

Goals for Sustainable Development) 
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แนวทางการดำเนินการ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Global Goals for Sustainable Development)   
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้

สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental Education 
Sustainable Development: EESD)  

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 

จุดเน้น 
9. สถานศึกษาคุณภาพ (SMART SCHOOL)  
10. เขตพ้ืนที่การศึกษาคุณภาพ (SMART AREA) 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา  

ตัวช้ีวัด  
1) ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป  
3) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)  

แนวทางการดำเนินการ  
1) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล  
2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง   
3) ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา 

และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์  
4) กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น คุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)  

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
บริหารจัดการศึกษา  

ตัวช้ีวัด     
ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
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แนวทางการดำเนินงาน  
1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based Management) 

รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ“CLUSTERS” 
2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพ้ืนที่  
3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ  
4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  
5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วน

ร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา   
6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระนำไปสู่การกระจายอำนาจ  4 ด้าน 
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  

ตัวช้ีวัด  
1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ  
2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอำนาจทั้งระบบ  
3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ  
4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/

ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล  
5) จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง  
6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

แนวทางการดำเนินการ  
1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน บทบาทหน้าที่     

ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการกำกับติดตาม  
2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา 4 ด้าน      

ให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษานำร่องรูปแบบ การกระจายอำนาจ เช่น (1) เขตพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา  (2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  (3) Autonomous School   

3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) ในฐาน
หน่วยงานระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับกำกับติดตามให้เหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน  

4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัดการศึกษาทั้งระบบ 
(Digital Transformation)  

5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน การจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น   

6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ และ
คุณภาพชีวิตของชุมชน 

7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 
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8) นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ ติดตาม      
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม มาตรฐานการศึกษา   

9) สร้างมาตรฐาน และกำหนดแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหาร

จัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น   
11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ และ

สวัสดิการอื่น ๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจ  
13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ได้ตามมาตรฐาน

คุณภาพผู้ เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียน          
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  

ตัวช้ีวัด  
1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา โดยตรงอย่างเหมาะสม  
2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม

และเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
3) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค ทางการศึกษา  

แนวทางการดำเนินงาน  
1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา ทั้งด้านความเหมาะสมเพียงพอ   
2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง   
3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการ เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology      
มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จำเป็น มาวิเคราะห์
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป  

ตัวช้ีวัด  
1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา        

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์

เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

แนวทางการดำเนินงาน  
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการ

ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคล  
ที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล การพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพ
บุคคลของประเทศ นำไปสู่ การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ   

2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา และ
หน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพ่ือสนองตอบต่อการปฏิบัติงาน ของบุคลากร
ตามภารกิจที่รับผิดชอบ นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ ตั้งแต่การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง 
ตลอดจนเชื่อมโยง ถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ  

4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากร
ด้านการศึกษาของประเทศ  

5) พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ นำไปสู่การวางแผน การจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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ส่วนที่ 3 
ผลการดำเนินงาน 

1. ด้านโอกาสทางการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

การขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักย ภาพ    
จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

1) อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เปรียบเทียบ        
ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ลดลงร้อยละ 100 

ตารางที่ 6  แสดงข้อมูลอัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

นักเรียน  
(คน)      

นักเรียน 
ออกกลางคัน 

(คน) 
ร้อยละ 

นักเรียน  
(คน)        

นักเรียน 
ออกกลางคัน 

(คน) 
ร้อยละ 

ป.1 2,346 - 0.00  - 0.00 
ป.2 2,197 - 0.00  - 0.00 
ป.3 2,167 - 0.00  - 0.00 
ป.4 2,178 - 0.00  - 0.00 
ป.5 2,131 - 0.00  - 0.00 
ป.6 2,085 - 0.00  - 0.00 

รวมประถม 13,104 - 0.00  - 0.00 
ม.1 876 - 0.00  - 0.00 
ม.2 838 2 0.24  - 0.00 
ม.3 823 - 0.00  - 0.00 

รวม ม.ต้น 2,537 2 0.08  - 0.00 
รวมทั้งสิ้น 15,641 2 0.01  - 0.00 

ปีการศึกษา 2562 ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน 

2) ประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ.2556 มีอัตราการเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ร้อยละ 100 ระดับชั้นมัธยมศึกษา พบว่า นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอัตราการเข้าเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 เป็นระยะเวลา 3 ปี ต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 
2561 และปีการศึกษา 2562 

3) การพัฒนาสมรรถภาพและทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนพิการในโรงเรียนจัดการเรียนร่วมพบว่า 
นักเรียนพิการเรียนร่วมผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
นักเรียนพิการเรียนร่วมที่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในด้านการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ และทักษะชีวิต   
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2. ด้านคุณภาพการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ดำเนินการพัฒนานักเรียนทุกระดับตั้งแต่

ระดับปฐมวัย จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับบริหารจัดการในปฐมวัยได้เสริมสร้าง และประเมิน
พัฒนาการของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน และระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้พัฒนานักเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและซ่อมเสริมผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย และได้จัด
ให้มีการทดสอบและประเมินคุณภาพนักเรียนประกอบด้วย การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ(NT) 
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ดังนี้  
 ตารางที่ 7  ข้อมูลผลการเปรียบเทียบผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ. 2560 (ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3) ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 ที่มีผลการประเมินพัฒนาการ          
อยู่ในระดับคุณภาพดี  
 
ที่ 

 
ศูนย์เครือข่าย

พัฒนา
การศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการในระดบัดี 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
สังคม 

ด้านสังคม ด้านสติปัญญา รวมทุก
พัฒนาการ 

ปี กศ.
2561 

ปี กศ.
2562 

ปี กศ.
2561 

ปี กศ.
2562 

ปี กศ.
2561 

ปี กศ.
2562 

ปี กศ.
2561 

ปี กศ.
2562 

ปี กศ.
2561 

ปีกศ.
2562 

1 อ.เทิง 1 94.65 97.35 97.32 96.62 93.19 96.38 84.91 82.37 92.52 94.26 

2 อ.เทิง 2 97.96 97.53 95.92 96.91 97.45 98.19 87.16 86.42 94.77 94.83 

3 อ.เวียงแก่น 92.96 94.37 83.92 94.03 89.78 96.25 81.74 84.64 87.10 92.45 

4 อ.พญาเม็งราย 96.89 98.40 98.68 99.04 97.68 98.40 92.51 88.46 96.44 96.60 

5 อ.ขุนตาล 98.68 98.46 95.36 99.23 98.68 100.00 89.40 90.00 95.53 96.92 

6 อ.เชียงของ 1 99.04 97.45 97.12 97.45 98.56 95.92 89.90 90.82 96.16 96.63 

7 อ.เชียงของ 2 96.33 96.27 97.19 98.45 96.33 97.52 85.63 87.58 93.87 94.96 

ค่าเฉลี่ยรวม 
ระดับเขตพื้นที่ 96.64 97.12 93.36 97.39 94.59 97.52 86.12 87.18 93.77 94.80 

 

จากตารางเปรียบเทียบผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 
(ระดับชั้นอนุบาลปีที่3) ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 ที่มีผลการประเมินพัฒนาการอยู่ในระดับ
คุณภาพดี ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ปีการศึกษา 2562 ทุกด้านและค่าเฉลี่ยรวมทุกพัฒนาการเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 
2561 ดังนี้  

1) พัฒนาการทางด้านร่างกาย ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.64 ปีการศึกษา 2562       
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 97.12   

2) พัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.36 ปีการศึกษา 2562 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 97.39     

3) พัฒนาการทางด้านสังคม ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.59 ปีการศึกษา 2562         
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 97.52   
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4) พัฒนาการทางด้านสติปัญญา ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.12 ปีการศึกษา 2562   
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.18   

โดยค่าเฉลี่ยรวมทุกพัฒนาการ ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.77 และปีการศึกษา 
2562 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.80 

 ตารางที่ 8 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู ้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ 

ปีการศึกษา 2562 
สพป.ชร.4 จังหวัด สังกัด สพฐ. ประเทศ 

ด้านคณิตศาสตร์  (Mathematics) 45.53 44.05 45.65 44.94 
ด้านภาษาไทย  (Thai Language) 44.60 45.09 46.00 46.46 
คะแนนเฉลี่ยรวม 45.06 44.57 45.82 45.70 

 แผนภูมิ 1  เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) สพป.เชียงราย เขต 4 
ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่าด้านคณิตศาสตร์  
(Mathematics) มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าระดับประเทศ 0.59 สำหรับด้านภาษาไทย (Thai Language) มีคะแนน
เฉลี่ยน้อยกว่าระดับประเทศ 1.86 โดยคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้าน น้อยกว่าระดับประเทศ 0.64   

ทั้งนี้  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จักนำผลดังกล่าวมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพ่ือนำผลที่พบให้โรงเรียนในสังกัดนำไปใช้ปรับปรุงและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน 
ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
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สพป.เชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2562

สพป.ชร.4 จังหวัด สังกัด สพฐ. ประเทศ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สพป.เชียงราย เขต 4 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6

ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพฐ. ประเทศ ปีการศึกษา 2561

ตารางที่  9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ยจำแนก คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2561 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย 
สพป. เชียงราย เขต 4 

ปี กศ. 2562 สังกัด ประเทศ 
ปี กศ. 
2561 

สังกัด ประเทศ 

ภาษาไทย 49.68 47.95 49.07 55.32 -5.64 +1.73 +0.61 

ภาษาอังกฤษ 35.67 30.86 34.42 35.61 +0.06 +4.81 +1.25 

คณิตศาสตร์ 33.75 31.60 32.90 37.14 -3.39 +2.15 +0.85 

วิทยาศาสตร์ 36.12 34.30 35.55 39.53 -3.41 +1.82 +0.57 

คะแนนเฉลี่ยรวม 37.81 36.18 37.99 41.90 -4.09 +1.63 -0.18 

 
แผนภูมิ 2  เปรียบเทียบผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562      

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

จากแผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี ่ยปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 กลุ ่มสาระ
ภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.06 สำหรับกลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 5.64  ร้อยละ 3.41 และร้อยละ 3.39 ตามลำดับ  

ทั้งนี้  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จักนำผลดังกล่าวมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพ่ือนำผลที่พบให้โรงเรียนในสังกัดนำไปใช้ปรับปรุงและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน 
ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สพป.เชียงราย เขต 4 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3

ปีการศึกษา 2562 สังกัด ประเทศ ปีการศึกษา 2561

 ตารางที่  10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2562                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยจำแนก คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 

2561 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย 
สพป. เชียงราย เขต 4 

ปี กศ.2562 สังกัด ประเทศ 
ปี กศ. 
2561 

สังกัด ประเทศ 

ภาษาไทย 54.86 55.91 55.14 51.59 +3.27 -1.05 -0.28 

ภาษาอังกฤษ 30.04 32.98 33.25 26.56 +3.48 -2.94 -3.21 

คณิตศาสตร์ 24.72 26.98 26.73 26.87 -2.15 -2.26 -2.01 

วิทยาศาสตร์ 29.94 30.22 30.07 35.49 -5.55 -0.28 -0.13 

คะแนนเฉลี่ยรวม 34.89 36.52 36.30 35.13 -0.24 -1.63 -1.41 
 

แผนภูมิ 3  เปรียบเทียบผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2561 – 2562 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากแผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นสูงสุดร้อยละ 3.48 รองลงมาคือกลุ่มสาระภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
3.27 สำหรับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ พบว่ามีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 5.55 และ    
ร้อยละ 2.51 ตามลำดับ  

ทั้งนี้  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จักนำผลดังกล่าวมาวิเคราะห์  
สังเคราะห์ เพ่ือนำผลที่พบให้โรงเรียนในสังกัดนำไปใช้ปรับปรุงและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน 
ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สพป.เชียงราย เขต 4 
  

3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ ในการดำเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กร
ภาครัฐและเอกชน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Area Cluster) และศูนย์เครือข่ายการศึกษา           
มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการบริหารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนการบริหาร เช่น ข้อมูลด้านบุคลากร เพ่ือการบริหารใช้ประกอบการพิจารณาโยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน 
เลื่อนตำแหน่ง , สนับสนุนการวางแผนการตัดสินใจ เช่น พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณ , สนับสนุน
การกำหนดนโยบาย เช่น การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
บูรณาการความรู้ เลือกเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ที่เหมาะสม และหลากหลายสำหรับการจัดการศึกษา , 
บูรณาการ พัฒนาและการใช้ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือลดการซ้ำซ้อนและสิ้นเปลือง เช่น การนำระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (My Office) มาใช้ในงานสารบรรณ รับ ส่งหนังสือราชการ รวมทั้งเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่และโรงเรียน ทำให้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และลดการสิ้นเปลืองกระดาษ , ติดตาม
ประเมินผลและหาข้อสรุปแนวทางการปรับปรุง เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้  ผู้บริหารทุกระดับ ตระหนัก
ถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาจนสำเร็จ
ตามเป้าหมายเพ่ือนำเสนอผลงานต่อสังคมและชุมชน 

การกระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษา ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน การสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณความร่วมมือ     
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานเอกชน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.เชียงราย เขต 4 
 

4. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ไดดำเนินงานจัดการศึกษาตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 โดยได
ดำเนินงานตามยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ และการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตรของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการดำเนินงาน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ 

 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ได้ดำเนินการตามนโยบายที่  1         
ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จำนวน 2 โครงการ 
ดังนี้ 
 
 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เล็งเห็นความสำคัญของนักเรียน ซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่มีความสำคัญในการที่จะปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดี ที่สามารถเข้าใจวิถีประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบ 
เคารพสิทธิผู้อ่ืน เคารพความแตกต่าง เคารพกติกา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ ที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน   
ให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี ภายใต้การดำเนินกิจกรรม 8 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา 
พัฒนาคุณธรรม 2) กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 3) กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสภานักเรียน      
4) กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 5) กิจกรรมโรงเรียนสุจริตและเขตสุจริต 6) กิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน 7) กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 8) กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ      
มีผลการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 

➢ กิจกรรมที่ 1 ลูกเสือจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม  

กิจกรรมย่อยท่ี 1 พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 
ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 

1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี  
จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และวิทยาลัยการอาชีพเทิง 
จำนวน 450 คน ร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี  

2. “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรม ได้รับการอนุมัติ
และแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (W.B) และมีสิทธิ์ประดับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน เข้ารับวุฒิบัตร จำนวน 10 คน 

 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

โครงการที่ 1 สร้างพลเมืองดี สพป.เชียงราย เขต 4 
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           เชิงคุณภาพ 
  1. ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลในสังกัด 
ดำเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายทุกโรงเรียน ประกอบพิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์     
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 
 2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี ที่เข้าร่วมมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
และได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  

กิจกรรมย่อยท่ี 2 งานชุมนุมลูกเสือ สพป.เชียงราย เขต 4 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ 

สพป.เชียงราย เขต 4 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

กิจกรรมย่อยท่ี 3 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมวันสถาปนา

คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19)  

  กิจกรรมย่อยที่ 4 การขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 2,484 คน  

  2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 36 โรงเรียน 
ม ีก ารจ ัด ก ิจ ก รรมล ูก เส ือ ต้ านภั ยยาเสพติ ด         
ในสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษ

และพิษภัยของยาเสพติด มีทักษะและมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อ  ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 
การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ เป็นต้น มี พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมเป็นแกนนำและเครือข่าย
ในการดำเนินงานป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  



34 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.เชียงราย เขต 4 
 

2. สถานศึกษามีการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม    
มีหน่วยลูกเสือยาเสพติดเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีการจัด  กิจกรรมที่เอ้ือ        
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมย่อยท่ี 5 นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดโรงเรียน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมนิเทศ ติดตาม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดโรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

➢ กิจกรรมที่ 2 งานวันเด็กแห่งชาติ 
ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 

เด็กและเยาวชนในเขตบริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ เขารวม กิจกรรมวันเด็ก 
จำนวนทั้งสิ้น 513 คน  

เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชน เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

กับกิจกรรมที่จัดขึ้น ไดแสดงออก เกิด ความกลาคิดและกลา 
แสดงออก เปนการสงเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชน  
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกภาคส่วนไดเ้ข้ามามีสวนรวม  
ในการสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กในรูปแบบตาง ๆ 
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➢ กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสภานักเรียน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการ

สภานักเรียนโดย ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง จำนวน 129 โรง 1 สาขา 4 สาขาห้องเรียน ดำเนินการส่งเสริม
และพัฒนาสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยการขับเคลื่อนข้อเสนอ       
จากการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ต่อนายกรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ดังนี้ 

ข้อที่ 1 การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก 
ข้อที่ 2 การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพ่ือสร้างสังคมแห่งความสุข 
ข้อที่ 3 การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวสารปลอม (Fake News) 
ข้อที่ 4 การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully  

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง จำนวน 129 โรง 1 สาขา 4 สาขาห้องเรียน และสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จัดกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
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➢ กิจกรรมที่ 4 สหกรณ์โรงเรียน 
ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการจัดกิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียน ดังนี้  

• สหกรณ์การผลิต/อาชีพ จำนวน ๙๘ โรง  
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๘  

• สหกรณ์ร้านค้า จำนวน ๖๐ โรง คิดเป็น 
ร้อยละ ๕๑.๗๒  

• สหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน ๑๒๗ โรง  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๕  

• สหกรณ์การศึกษา/สวัสดิการ จำนวน ๖๒ โรง 
คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๕  

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการจัดกิจกรรม

สหกรณ์โรงเรียนครบตามรูปแบบ/หลักการสหกรณ์ จำนวน ๓๖ โรง คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๑ 
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการจัดการเรียนการสอน

โดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สังคมศึกษา การงานอาชีพ เป็นต้น 
 

 

 

 

 

➢ กิจกรรมที่ 5 โรงเรียนสุจริต และเขตสุจริต 
•  โรงเรียนสุจริต 

ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน ๑29 โรง ได้รับความรู้
เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินสถานศึกษาออนไลน์ 
(IIT,EITและOIT) ครบทุกโรง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
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      2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน ๑29 โรง 
ได้รับการพัฒนาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส        

ในการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียน (IIT) และ
นอกโรงเรียน(EIT)  

เชิงคุณภาพ 
        โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกแห่ง มีข้อมูลสารสนเทศ 
(OIT) พร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส     
ในการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในโรงเรียน(IIT) 
และภายนอกโรงเรียน(EIT) ในระบบออนไลน์ 

 
 

 

 

 

➢ กิจกรรมที่ 6 การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน 
ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกแห่ง (129 โรง  
1 สาขา 4 สาขาห้องเรียน) นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการจัดการจัดการเรียนการสอน  
 เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนสู่ชุมชน 

➢ กิจกรรมที่ 7  โรงเรียนคุณธรรม 
ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
            โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ทุกแห่ง (129 โรงเรียน 1 สาขา  4 สาขาห้องเรียน) 
ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม   
 เชิงคุณภาพ 
            ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 มีความตระหนักรู้ เข้าใจ
และคิดอย่าง มีเหตุผล และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์การแห่งคุณธรรม
อย่างเป็นรูปธรรม  
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➢ กิจกรรมที่ 8  โรงเรียนวิถีพุทธ 
ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกแห่ง (129 โรงเรียน 1 สาขา  
4 สาขาห้องเรียน) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ ทั้ง 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้เรียนรู้ และนำหลักพุทธธรรม
ไปปฏิบัติในวิถีชีวิต โดยเน้นการกิน อยู่  ดู ฟัง เป็นตามหลัก
ไตรสิกขา เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข มีมารยาท เอ้ือเฟ้ือ 
เผื่อแผ่ รู้จัก บาป บุญ คุณ โทษ และช่วยกันสืบสานประเพณี วัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน 
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  ตระหนักถึงความสำคัญ เริ่มปรับตัว       
นำหลักพุทธธรรมเข้าไปใช้ในการบริหารจัดการทั้งระบบโรงเรียน รวมทั้งในการดำเนินชีวิตตนเอง ลด ละ เลิก 
อบายมุข 
 

➢ กิจกรรมที่ 9 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมพิธีมอบเครื่องราช  
อิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 
2563 เนื่องจากไม่มีการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงสนับสนุน ส่งเสริม ให้โรงเรียนในสังกัดสามารถดูแลนักเรียนอย่างรอบด้าน     
ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ  ภายใต้การดำเนิน
กิจกรรม 2 กิจกรรม  ได้แก่ 1) กิจกรรมนักเรียนปลอดภัย 2) กิจกรรมโรงเรียนปลอดภัย มีผลการดำเนินงาน  
รายละเอียดดังนี้ 

➢ กิจกรรมที่ 1 นักเรียนปลอดภัย  

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ค่ายทักษะชีวิต “ต้นกล้า Cr4 รุ่นใหม่หัวใจแกร่ง”  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต 
“ต้นกล้า Cr4 รุ่นใหม่หัวใจแกร่ง” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 การเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 และ 1/2563 
 ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4   
ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือดูแลและมอบเครื่องอุปโภค
บริโภคแก่นักเรียน โดยคัดเลือกนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุภัยพิบัติ
หรือประสบปัญหาด้านร่างกายเจ็บป่วยพิการ อยู่ในสภาวะยากลำบาก 
รวมทั้งสิ้นจำนวน 23 คน ดังนี้ 

1. ภาคเรียนที่ 2/2562 เยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน 17 คน  
ได้แก ่

1.1 ด.ญ.เบญญา แซ่โซ่ง ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3 โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขา   
บ้านเล่าตาขาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เยี่ยมบ้านเนื่องจากประสบอุบัติเหตุอุบัติลื่นล้มในโรงเรียน เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2562 ด้วยฝนตกพ้ืนลื่นขณะกำลังถือแก้วน้ำทำให้แก้วแตกทิ่มเข้าไปบริเวณกลางมือขวา       
แก้วบาดเส้นเอ็นขาด 
 1.2 ด.ช.รพีภัทร มณีวงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
เยี่ยมบ้านเนื่องจากยากจน ได้รับอุบัติเหตุประทัดระเบิดใส่ใบหน้าและแขนทั้ง 2 ข้าง 
 1.3 ด.ช.สัญญา แซ่เห้อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, ด.ญ.โศภิตา แซ่เห้อ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 , ด.ช.สาโรจน์ แซ่เห้อ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ด.ช.ลภัค แซ่เห้อ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียน
บ้านทุ่งนาน้อย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รวม 4 ราย เยี่ยมบ้านเนื่องจากประสบเหตุไฟไหม้บ้าน  
 1.4 ด.ญ.เจ๋อ แซ่ย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , ด.ช.ธงเจริญ แซ่ย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 และ ด.ช.อนุวัฒน์ แซ่หว้า นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
รวม 3 ราย เยี่ยมบ้านเนื่องจากประสบเหตุไฟไหม้บ้าน 

โครงการที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Child care) 
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 1.5 ด.ช.ล้ง แซ่ย่าง นักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 และ ด.ช.ศตวัตร แซ่ย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รวม 2 ราย เยี่ยมบ้านเนื่องจากประสบเหตุไฟไหม้บ้าน 
 1.6 ด.ญ.รักษิณา  แช่ลี นักเรียนชั้นอนุบาล 2, ด.ญ.เจนจิรา แซ่ลี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ,
ด.ช.ธีภพ แซ่ลี นักเรียนชั้นอนุบาล 2 , ด.ช.วรวุฒิ แซ่ลี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ด.ช.ชัยนิรันดร์ แซ่ลี 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย รวม 5 ราย เยี่ยมบ้าน
เนื่องจากประสบเหตุไฟไหม้บ้าน 
 1.7 ด.ช.พัทธดนย์  หมั้นเยือน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน อำเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย เยี่ยมบ้านเนื่องจากประสบเหตุจมน้ำ 

2. ภาคเรียนที่ 1/2563 เยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน 6 คน  
2.1 ด.ช.ธวัฒน์ชัย  กันทวี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านครึ่งใต้  อำเภอเชียงของ จังหวัด 

เชียงราย เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามเนื่องจากมีปัญหาพฤติกรรมและปัญหาการเรียน  
2.2 ด.ญ.อาภัสรา ขันคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ,ด.ญ.รัตติกาล ฮุงอวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, 

ด.ญ. ธัญญานี บุญชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, ด.ญ.ปาริษา วงศ์สุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ,ด.ญ.ณิชา มนตรี       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รวม 5 คน 

   เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่ประสบอุบัติเหตุภัย
พิบัติหรือประสบปัญหา ด้านร่างกายเจ็บป่วยพิการ อยู่ในสภาวะยากลำบาก ได้รับการดูแลและช่วยเหลือจาก
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน 
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กิจกรรมย่อยท่ี 3 ทุนการศึกษา 
ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้รับทุนการศึกษา 
สิรินธร เพ่ือนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร ปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 คน  

2. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้รับเงินสงเคราะห์ 
นักเรียนครอบครัวยากจน ของ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จงัหวัดเชียงราย จำนวน 101 คน 

3. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  ผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา  
ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงาน/ผู้ให้ทุนกำหนดที่อยู่ระหว่างพิจารณา จำนวน 4 ทุน คือ  

3.1 ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 คน 
3.2 ทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 จำนวน 24 คน 
3.3 ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนต้นแบบ เรียนดีและยากจน ประจำปี 2563 เงินสงเคราะห์ จำนวน 14 คน 
3.4 นักเรียนครอบครัวยากจน ของ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย จำนวน 28 คน 

4. ผลการติดตามการดำเนินงานระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน เพ่ือรับเงินอุดหนุนจาก สพฐ. 
(ทุนยากจน) และกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (ทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2562  
  4.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 134 แห่ง 
(129 โรงเรียน 1 สาขา 4 สาขาห้องเรียน) สามารถดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน  https://cct.thaieduforall.org/ คิดเป็นร้อยละ 100  
  4.2 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้รับการช่วยเหลือ 
ได้แก่ (1) ทุนยากจนพิเศษ (จาก กสศ.) จำนวน 4,444 คน  (2) ทุนยากจน (จาก สพฐ.) จำนวน 7,320 คน  

5. ผลการติดตามการดำเนินงานระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน เพ่ือรับเงินอุดหนุนจาก สพฐ. 
(ทุนยากจน) และกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (ทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1/2563  
  5.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 134 แห่ง 
(129 โรงเรียน 1 สาขา 4 สาขาห้องเรียน) สามารถดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน  https://cct.thaieduforall.org/ คิดเป็นร้อยละ 100  
  5.2 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้รับการช่วยเหลือ 
ได้แก่ (1) ทุนยากจนพิเศษรอบที่ 1 (จาก กสศ.) จำนวน 2,774 คน  (2) ทุนยากจน (จาก สพฐ.) ยังไม่ประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน 
   เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนยากจน ยากจนพิเศษในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
ได้รับโอกาสทางการศึกษาและรับการดูแลช่วยเหลือ 

2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สามารถดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนทุกคน ทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน เสมอภาค เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ  

https://cct.thaieduforall.org/
https://cct.thaieduforall.org/
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กิจกรรมย่อยท่ี 4 นักเรียนประจำพักนอน 
ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 

1. ภาคเรียนที่ 2/2562  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
ที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนประจำพักนอน มีจำนวน 9 แห่ง (8 โรงเรียน 1 สาขาห้องเรียน) นักเรียนประจำ
พักนอนที่ไดรับงบเงินอุดหนุน คาจัดการเรียนการสอน (คาอาหารนักเรียน ประจำพักนอน) จำนวนทั้งสิ้น 508 คน 
แยกเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 233 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 275 คน 

2. ภาคเรียนที่ 1/2563  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
ที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนประจำพักนอน มีจำนวน 9 แห่ง (8 โรงเรียน 1 สาขาห้องเรียน) นักเรียนประจำ
พักนอนที่ไดรับงบเงินอุดหนุน คาจัดการเรียนการสอน (คาอาหารนักเรียน ประจำพักนอน) จำนวนทั้งสิ้น 497 คน 
แยกเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 243 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 254 คน   
   เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนด้อยโอกาสและที่อยู่พ้ืนที่ห่างไกลในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 4 ไดรับโอกาสทางการศึกษา ไดเข้าพักในเรือนพักนอนที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและอาศัยอยู่ในเรือนพักนอน
อย่างมคีวามสุข สามารถเรียนรูไดตามศักยภาพ ลดปัญหา การออกกลางคัน 

2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จัดบริการทางการศึกษา
แกนักเรียนประจำพักนอนไดอยางมีคุณภาพและจัดทำเอกสารการเบิกจายงบประมาณไดอยางถูกตอง        
ตามหลักเกณฑทีส่ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  
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กิจกรรมย่อยท่ี 5 สร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” 
ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้แก่นักเรียน 
ตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” จำนวน 1 หลัง ให้แก่ครอบครัวเด็กหญิงวิษาฐลิณี สิทธิราช 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
   เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อยู่ในสภาวะยากลำบาก
ได้รับการช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมในการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   กิจกรรมย่อยท่ี 6 ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4   ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมว่ายน้ำเพ่ือชีวิต 
(Life Saving) เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
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➢ กิจกรรมที่ 2  โรงเรียนปลอดภัย  

   กิจกรรมย่อยท่ี 1 การคัดเลือกโรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นประจำปี 2563 
 ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
 สถานศึกษาและครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้รับรางวัล ดังนี้ 
            1. รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 
 1.1 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ได้รับรางวัล ระดับทอง ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ขนาดใหญ่   
 1.2 โรงเรียนทุ่งซางดงหลวง ได้รับรางวัล ระดับทอง ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
ขนาดเล็ก 
            2. รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต จำนวน 4 คน ดังนี้ 

 2.1 ประเภทครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตระดับปฐมวัย ระดับทอง ได้แก่
นางศศิธร  อินเถิง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 2.2 ประเภทครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตระดับประถมศึกษาปีที่  1 - 3   
ระดบัทอง ได้แก่ นางจารุภา  วงค์อ้าย ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

2.3 ประเภทครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตระดับประถมศึกษาปีที่  4 - 6   
ระดับทอง ได้แก่ นางสาวจุติพร  บุญตันตา ครู โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

2.4 ประเภทครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3   
ระดับทอง ได้แก่ นางสาวสุรารักษ์  วงศ์ราช ครู โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
   เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดำเนินงานตามระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอ่ืนได้ 

2. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 

 กิจกรรมย่อยท่ี 2  ส่งเสริมความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน 
 ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีโรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ที่ดำเนินการร่วมกับองค์การแพลน 
จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน ,โรงเรียนบ้านบุญนาค, โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) และ
โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 มีครูแกนนำที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม 
ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน จำนวน 12 คน 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 4 มีนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการ 
ส่งเสริมความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน จำนวน 80 คน 
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   เชิงคุณภาพ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีโรงเรียนนำร่องที่มีการดำเนินการ

ส่งเสริมความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน เป็นต้นแบบให้โรงเรียนอ่ืน ๆ ได้ 
 2. ครูและนักเรียน มีความสามารถในการเรียนรู้ความเสี่ยงภัยของตนโดยเฉพาะภัยในพื้นที่ สามารถ
วางมาตรการและวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถดูแลรักษาโครงสร้างและกลไกพ้ืนฐานให้ปลอดภัย
เพ่ือลดผลกระทบจากภัยธรรมชาตินั้น ๆ และหากประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ ก็สามารถฟ้ืนตัวได้ด้วย
แนวทางและทรัพยากรที่มีในระยะเวลาที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ความปลอดภัยทางถนน 
 ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง จำนวน 
134 แห่ง (129 โรงเรียน 1 สาขา 4 สาขาห้องเรียน) ดำเนินมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน
ตลอดทั้งปี (มาตรการสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย 100%) 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง จำนวน 
129 แห่ง (129 โรงเรียน 1 สาขา 4 สาขาห้องเรียน) มีแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 
   เชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเชียงราย เขต 4 มีแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเป็นองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน 
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 กิจกรรมย่อยท่ี 4  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกแห่ง เข้าร่วม
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 

2.1  ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 
1) โรงเรียนบ้านเกี๋ยง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
2) โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 
3) โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
4) โรงเรียนบ้านบ่อแสง อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย 
5) โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

2.2 ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง จำนวน 1 แห่ง ได้แก ่โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น อำเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย 
 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4   มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์เป็นแบบอย่างที่ดีงามของสังคม ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข มีความตระหนักถึงโทษ
พิษภัยยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุข  และอุบัติภัยที่มีผลกระทบต่อตนเอง สั งคม 
ครอบครัว และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4  มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียน
ก่อนวัยเสี่ยง วัยเสี่ยง อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. สถานศึกษามีระบบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเข้มแข็ง 
ต่อเนื่องและยั่งยืน มีกลไกในการขับเคลื่อนในรูปของการจัดองค์กรภายในห้องเรียน เป็นศูนย์การเรียนรู้    
แหล่งการเรียนรู้และศึกษาดูงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้แก่สถานศึกษาและชุมชน
ใกล้เคียง 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ไดดำเนินการตามนโยบายที่  2         
ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จำนวน 2 โครงการ   
4 กิจกรรม ดังนี้ 
 
 

 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมสภาพแวดล้อม 
และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คนของชาติให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  จึงได้กำหนดกรอบและทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ือให้สถานศึกษาเชื่อมโยงความรู้ ความคิด ทักษะ และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และ   
สภาพการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการหลักสูตรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้    
ที่มีการปรับปรุง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และบริหารจัดการหลักสูตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ภายใต้การดำเนินกิจกรรม 4 กิจกรรม 
ได ้แก่ 1) กิจกรรมสืบสานรักษ์ภาษาไทยสู่การพัฒนาการอ่านการเขียนอย่างยั่งยืน  2) กิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 3) กิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562   4) กิจกรรมการสอบแข่งขันทางวิชาการ         
ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563  รายละเอียดดังนี้ 

➢ กิจกรรมที่ 15 สืบสานรักษ์ภาษาไทยสู่การพัฒนาการอ่านการเขียนอย่างยั่งยืน   

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 

1. ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4    
มีผู้เรียนในระดับประถมศึกษาที่ 1–3 จำนวน 5,974 คน ผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ จำนวน 5,569 คน     
คิดเป็นร้อยละ 93.22 และมีผู้เรียนในระดับประถมศึกษาที่ 4–6 จำนวน 5,112 คน ผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ 
จำนวน 4,953 คน คิดเป็นร้อยละ 96.89 

2. ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4   
มีผู้เรียนในระดับประถมศึกษาที่ 1–3 จำนวน 5,699 คน ผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ จำนวน 5,397 คน        
คิดเป็นร้อยละ 94.70  และมีผู้เรียนในระดับประถมศึกษาที่ 4–6 จำนวน 5,112 คน ผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ 
จำนวน 5,011 คน คิดเป็นร้อยละ 98.02  

3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีนวัตกรรมส่งเสริมอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่อง
และนวัตกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม 

 

โครงการที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
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   เชิงคุณภาพ 
 1. ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
มีพัฒนาการสูงขึ้นจากปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 
 2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียน
และสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้     
รู้ เรื่องการอ่าน และมีความสามารถด้านการเรียนรู้
วรรณคดีและวรรณกรรม 
 3. ครูมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาไทย 
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➢ กิจกรรมที่ 16 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 จัดให้มีการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา 256๒ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระหว่างวันที่  2๙ – ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. 256๒   
โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและแข่งขัน 
จำนวน 159 โรงเรียน จำนวน 1,06๙ ทีม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น ๕,๐๙๘ คน แยกเป็นนักเรียนจำนน 2,3๙๙ คน     
ครูผู้ฝึกสอน จำนวน 1,6๖๘ คน และคณะกรรมการ ฯ 
จำนวน ๑,๐๓๑ คน  
 ระดับภาคเหนือ 
           การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา 256๒ ระดับภาค ผลการแข่งขัน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน  
จำนวน 219 กิจกรรม อยู่ในอันดับที่ 28 ของภาคเหนือจากทั้งหมด 44 เขต รายละเอียดดังนี้ 

• ระดับเหรียญทอง รวมจำนวน 97 เหรียญ 
- ชนะเลิศ จำนวน 5 เหรียญ 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 6 เหรียญ 
- รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 5 เหรียญ 
- เหรียญทอง จำนวน 86 เหรียญ 

• ระดับเหรียญเงิน จำนวน 60 เหรียญ 
• ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 45 เหรียญ 
• เกียรติบัตรเข้าร่วม จำนวน 17 รายการ 

 เชิงคุณภาพ 
   1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกแห่งได้ส่งเสริม
นักเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านวิชาการและด้านศิลปหัตถกรรมนักเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษา 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต4 มีนักเรียนตัวแทนเขตพ้ืนที่ การศึกษา
เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคและได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน 
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➢ กิจกรรมที่ 17 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562   

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
 นักเรียนในสังกัดและนักเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 
2562 (ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา)  ได้รับรางวัล จำนวน 2 คน ดังนี้ 

1. วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 1 คน   
ได้แก่ เด็กหญิงอภิชญา  รู้ทำนอง  นักเรียนโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 

2. วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 คน 
ได้แก่ เด็กหญิงณัฐกัญญา  สุขสำราญ นักเรียนโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 
 เชิงคุณภาพ 
            1. นักเรียนในสังกัดและนักเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนในด้านวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  
มีการดำเนินงานการสอบคัดเลือก/แข่งขัน อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และ
เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
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➢ กิจกรรมที่ 18 การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
 นักเรียนในสังกัดและนักเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 มีผลการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับรางวัล จำนวน 191 คน 
ดังนี้ 
 1. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   
  ระดับเหรียญทอง   จำนวน  3  คน  
  ระดับเหรียญเงิน   จำนวน   9  คน 
  ระดับเหรียญทองแดง  จำนวน  3  คน 

  2. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

   ระดับเหรียญทอง   จำนวน   1   คน  
  ระดับเหรียญเงิน   จำนวน   0   คน 
  ระดับเหรียญทองแดง  จำนวน   0   คน 

3. วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
  ระดับเหรียญทอง   จำนวน  30  คน  
  ระดับเหรียญเงิน   จำนวน   70  คน 
  ระดับเหรียญทองแดง  จำนวน   75  คน 
   เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนในสังกัดและนักเรียนที่อยู่ ในเขตพ้ืนที่บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในด้านวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  มีการดำเนินงานการสอบคัดเลือก/
แข่งขัน อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
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การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  เป็นงานที่สนองพระราชปรารภ           
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) ที่พระราชทานขวัญกำลังใจแก่นักเรียน              
ที่มีความประพฤติดี  มีผลการเรียนดี  ตลอดถึงผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเยี่ยม                    
ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2506 เป็นต้นมา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา          
เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายละเอียดดังนี้ 

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
 นักเรียนและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4      
ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ดังนี้ 

1. รางวัลพระราชทาน  ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขนาดเล็ก)  ได้แก่ โรงเรียน
อนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

2. รางวัลชมเชย ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ขนาดเล็ก)  ได้แก่ เด็กหญิงชนัญธิดา ชัยเมืองชื่น 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย    

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประพฤติปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนได้ 
2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  มีการพัฒนา    

การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ ได้ 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  มีการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียน

และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
 

โครงการที่ 2 โรงเรียนพระราชทานและนักเรียนพระราชทาน 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ไดดำเนินการตามนโยบายที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  จำนวน 3 โครงการ 14 กิจกรรม 
ดังนี้ 
 
 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  กำหนดเป้าหมายการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และ
โลกในศตวรรษที่ 21 โดยได้กำหนดกรอบและทิศทางในการพัฒนาให้สถานศึกษาเชื่อมโยงความรู้ ความคิด 
ทักษะ และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และสภาพการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการหลักสูตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการปรับปรุง ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการหลักสูตร   
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ภายใต้การดำเนินกิจกรรม 14 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  2) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย  
3) กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดชีวิต  4) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 5) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   6) กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 7) กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ  8) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
เพศวิถีศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)  9) กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและ
การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 10) กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV – DLIT)  11) กิจกรรมประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  12) กิจกรรมประเมินคุณภาพผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2562  13) กิจกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O–NET) ปีการศึกษา 2562  14) กิจกรรมการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีผลการดำเนินงาน 
รายละเอียดดังนี้ 

➢ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ผลการดำเนินงาน 

   เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ จำนวน  129 แห่ง    

มีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 
2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มีการปรับปรุงและพัฒนา     

กรอบหลักสูตรท้องถิ่น 

โครงการที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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 เชิงคุณภาพ   
 1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคล้ องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)   
  2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔   จัดรายวิชาเพ่ิมในหลักสูตร
สถานศึกษาได้สอดคล้องสภาพบริบทของท้องถิ่นและ 
ความต้องการของผู้เรียน 

3.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 4 มีกรอบหลักสูตรท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับ 
สภาพสังคมวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย และสภาพสังคม
วัฒนธรรมของท้องถิ่นอำเภอเทิง  อำเภอขุนตาล   
อำเภอพญาเม็งราย  อำเภอเชียงของ  และอำเภอเวียงแก่น 

4. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

➢ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนในสังกัดมีการปรับพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพร้อยละ 100 
2. ครูปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรม  

การเรียนรู้ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 100  
  3. โรงเรียนในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย”ผ่านการประเมินรับตราพระราชทานปีการศึกษา 
2562 ร้อยละ 100      
  4. โรงเรียนที่จัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวทางไฮสโคป 
มอนเตสซอรี  BBL EF และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 100  
  5. ครูปฐมวัยที่ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรม    
การเรียนรู้ตามแนวทาง ไฮสโคป มอนเตสซอรี BBL EF และนวัตกรรมต่าง ๆ สามารถนำไปจัดประสบการณ์   
สู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

6. โรงเรียนมีการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ปีการศึกษา 
2562 อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100  
  7. โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 100 
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 เชิงคุณภาพ 
1. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม

และสติปัญญา  มีผลการประเมินพัฒนาการภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ 
อยู่ในระดับดี พร้อมที่จะรับการพัฒนาในระดับการศึกษา     
ที่สูงขึ้นต่อไป 
  2. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัย     
ในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา  มีวิน ัย ทักษะสื ่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ          
(ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น   
ในศตวรรษที่ 21 พร้อมที่จะรับการพัฒนาในระดับการศึกษา       

ที่สูงขึ้น  
 
➢ กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต   

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
 สถานศึกษาในสั งกัด สำนั กงาน เขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามแนวทางการขับเคลื่อน
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด 
มีชีวิต จำนวน 105 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.39 

เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จัดกิจกรรม 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่หลากหลาย และพัฒนาห้องสมุด 
ให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีนิสัยรักการอ่านและใช้การอ่านเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ  
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➢ กิจกรรมที่ 4  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะการคิดคำนวณ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ดำเนินกิจกรรม แนวการส่งเสริมการจัดกิจกรรมคิดเลขเป็น  

ที ่ กิจกรรม 
ระดับชั้น 
ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 

1 การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)    
2 ซูโดกุ (Sudoku)      
3 เกมต่อสมการคณิตศาสตร์ เอเมท์ A-MATH     
4 ปริศนา คณิตศาสตร์ มหัสจรรย์ Ken Ken     
5 โปรแกรม Geometer's Sketchpad (GSP) & GeoGebra    
6 ประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ มัธยมศึกษา  

ปีที่ 1-3 โดย ข้อสอบส่งเสริมการคิดเลขเป็น จำนวน 20 ข้อ 
   

 เชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะการคิดคำนวณ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยผ่านการประเมิน ในช่วงดำเนินการ   
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➢ กิจกรรมที่ 5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

• กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ STEM Education  
และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา 
ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ STEM 
Education และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา 
แบ่งออกเป็น ๔ รุ่น ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนต้น  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น รวมทั้งสิ้น 1๖0 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนได้บูรณาการการจัดกิจกรรม STEM Education 
และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา โดย
การบูรณาการในกลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ และกิจกรรม
ชุมนุม ครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  
 

 
 

• กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง Coding and Computing 
Science ร่วมกับสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.  
ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๓๔ คน เข้ารับ
การอบรม online ภายใต้หลักสูตร Coding for Teacher เพ่ือรับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ Coding 
& Computing Science และ Coding  

 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้ สอนได้จัดการเรียนรู้
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี มาตรฐานตัวชี้วัด ว.๔.๒ วิทยาการคำนวณ 
ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบทุกโรงเรียน ทุกชั้นปี
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ 100  
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• กิจกรรมย่อยที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีครูผู้ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 
เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้แก่ นางสาวนงเยาว์ กาบขิง 
ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

➢ กิจกรรมที่ 6 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 

ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 135 คน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
แบบ Active learning 

2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 135 คน นำกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Boot Camp,  
English Talk Today, English For Daily Life และEnglish For 
All ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม  
 เชิงคุณภาพ 

1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบ Active learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ นำกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Boot Camp,  English Talk 
Today, English For Daily Life และEnglish For All ไปใช้ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะในด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
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➢ กิจกรรมที่ 7  ส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียน 

ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 1. โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพ โดยจัดกิจกรรมทั้งในรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม 
โครงงานอาชีพ ในชั่วโมงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯลฯ 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการฝึกทักษะในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ดังนี้ 

 

ประเภทการเสริมทักษะ 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
(คน) 

การได้รับการเสริม 
ทักษะการเรียนรู้ 

ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ 

จำนวน (คน) ร้อยละ 

1. การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาพ้ืนฐาน 

2,088 

2,088 100.00 

2. การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาเพ่ิมเติม 703 33.67 

3. การจัดรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับอาชีพ 221 10.58 

4. การจัดโครงงานอาชีพ 924 44.25 

5. การจัดฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 904 43.30 

6. การเสริมทักษะอาชีพในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 992 47.51 

7. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 327 15.66 

8. การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (work Experience) 706 33.81 
 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้รับการฝึกทักษะในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพ ตามความถนัด
และความสนใจ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ดังนี้      

ประเภทการเสริมทักษะ 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
(คน) 

การได้รับการเสริมทักษะ 
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ 

จำนวน (คน) ร้อยละ 

1. การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาพ้ืนฐาน 

734 

734 100.00 

2. การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาเพ่ิมเติม 574 78.20 

3. การจัดรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับอาชีพ 132 17.98 
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ประเภทการเสริมทักษะ 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
(คน) 

การได้รับการเสริมทักษะ 
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ 

จำนวน (คน) ร้อยละ 

4. การจัดโครงงานอาชีพ 

734 

496 67.57 

5. การจัดฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 564 76.84 

6. การเสริมทักษะอาชีพในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 494 67.30 

7. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 248 33.79 

8. การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (work Experience) 326 44.41 

4. โรงเรียนมีเครือข่ายวิชาการด้านอาชีพเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เช่น วิทยาลัยการอาชีพเทิง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ 
 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนทุกคนได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพ ตามความถนัดและ
ความสนใจ เช่น งานเกษตร ปลูกผัก เลี้ยงไก่ไข่  เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ งานฝึมือ งานเบเกอรี่ งานอาหาร  ผ้าปัก 
งานสาน ช่างเชื่อม การทำสบู่ น้ำยาเอนกประสงค์ การประดิษฐ์ของชำร่วย งานตอกลาย 

2. โรงเรียนมีการสร้างความร่วมกับเครือข่ายวิชาการด้านอาชีพพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
หลากหลายอาชีพ เช่นประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพเทิง วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และวิทยาลัยการอาชีพ
เชียงราย ในการจัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้นให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ตารางออกสอนระยะสั้น (ในตารางเรียนตารางสอน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
รหัสวิชา ชื่อวิชา สถานที ่
1101 - 2301 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลินเล็ก 

โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 
1104 - 1301 งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 
1105-2306 งานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
1204-1303 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก  
1103-1301 งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น โรงเรียนสักสันเชียงใหม่ และ 

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1201 - 1302 บัญชีซื้อขายสินค้าธุรกิจเจ้าของคนเดียว 
1105 - 2306 งานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 

โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 
1204 - 1303 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟฟิก 
1104 - 1301 งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 

โรงเรียนบ้านบุญนาค 
1106 - 6101 งานสีและเคลือบผิว 
1103 - 1301 งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรฯ 
1105 - 1303 งานพ้ืนฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
1101 - 2301 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลินเล็ก 

โรงเรียนบ้านร่องแช่ 
1201 - 1301 บัญชีธุรกิจบริการ 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจำปงีบประมาณ 2563  สพป.เชียงราย เขต 4 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา สถานที ่
1103-1301 งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 

โรงเรียนหนองแรดวิทยา 
1402 - 1306 ขนมอบยอดนิยม 
 
ตารางออกสอนระยะสั้น (ในตารางเรียนตารางสอน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
รหัสวิชา ชื่อวิชา สถานที่ 
1105 - 2306 งานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วย

หลวง 1106 - 6301 งานสีและการเคลือบผิว 
1203 1301 พิมพ์ดีดไทย - อังกฤษพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
1105 - 1306 พ้ืนฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

1204 1301 
งาน ซ่ อมป ระกอบ ไม โครคอม พิ ว เตอร์พ ร้ อมติ ดตั้ ง
ระบบปฏิบัติการ 

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่  
 

1101 - 1301 งานบริการจักรยานยนต์ 
1203 - 1301 พิมพ์ดีดไทย -อังกฤษพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 
1105 - 1306 พ้ืนฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
1105 - 2306 งานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล โรงเรียนอนุบาลบ้านพระ

เนตร 1101 - 1301 งานบริการจักรยานยนต์ 
1105 - 1303 พ้ืนฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

โรงเรียนบ้านบุญนาค 
1104 - 1302 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
1204 - 1303 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟฟิก Photoshop 

โรงเรียนบ้านร่องแช่ 
1105 - 2306 งานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 
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➢ กิจกรรมที่ 8  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning : PBL)   

ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

1. ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเพศวิถีศึกษา สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนเพศ
วิถีศึกษาแบบ Active Learning ได ้  

2. ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต ๔  ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 
 เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเพศวิถีศึกษา สามารถเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning  

2. ร้อยละ ๘๐ ของครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา
แบบ Active Learning  
 

 

 

 

 

 

  



63 
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➢ กิจกรรมที่ 9  ส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  

ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

1. ครูผู้สอนทุกคนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
ใช้สื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน การสร้างสื่อผ่านระบบเครือข่าย ออนไลน์ และออฟไลน์  E- classroom
สื่อดิจิทัล  สื่อทำมือ ฯลฯ 

2. ครูผู้สอนทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ใช้สื่อนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 เชิงคุณภาพ 

1. ครูผู้สอนทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ใช้สื่อนวัตกรรม
เพื่อการเรียนการสอน การสร้างสื่อผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ และออฟไลน์  E- classroom สื่อดิจิทัล  
สื่อทำมือ ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ครูผู้สอนทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ใช้สื่อนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  ได้เรียนรู้สื่อนวัตกรรม
เพ่ือการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
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➢ กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV – DLIT) 

ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 ได้ จัดทำคู่ มือ  ประเมินวิธีปฏิบั ติที่ เป็น เลิ ศ      
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
(DLTV - DLIT) และโรงเรียนนำไปปฏิบัติตามแนวทางคู่มือ 
 เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนได้รับการประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล (DLTV - DLIT) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และ Digital 
Education Excellence Platform (DEEP) 
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➢ กิจกรรมที่ 11 การสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 
(Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2562   

ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
จำนวน 2,298 คน เข้ารับการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ประจำปี
การศึกษา 2562  
 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและด้านการอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ยรวมผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 
ของผู้เรียนทั้งหมด  จำนวน 1,605  คน คิดเป็นร้อยละ 69.84 ต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด 
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➢ กิจกรรมที่ 12 การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT) ปีการศึกษา 2562   

ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสำนักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 1,734  คน 
เข้ารับการประเมินคุณภาพผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 (NT) 
ประจำปีการศึกษา 2562   
 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึ กษ าประถมศึกษาเชี ย งราย  เขต  4 มี ผลการประเมิ น
ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
เฉลี่ยรวมผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ของผู้เรียนทั้งหมด ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 632 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.38 ต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 
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➢ กิจกรรมที่ 13 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562   

ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 1. ครูวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4      
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน 143 โรงเรียน 
สามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน   
การพัฒนานักเรียนในสถานศึกษาได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2,125 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 937 คน 
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และสังกัดอ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนที่บริการ    
จำนวน 143 โรงเรียน ได้ เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562             
ที่มีมาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใสตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด      
มีผลการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย O-NET 
ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 

ปี 2561 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับเขต
พื้นที่ 

ระดับสังกัด 
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ปี 61-62 
ระดับสังกัด 

สพฐ. 
ระดับ 

ประเทศ 
ภาษาไทย 49.68 47.95 49.07 55.32 -5.64 1.73 0.61 
ภาษาอังกฤษ 31.67 30.86 34.42 35.61 -3.94 0.81 -2.75 
คณิตศาสตร์ 33.75 31.60 32.90 37.14 -3.39 2.15 0.85 
วิทยาศาสตร์ 36.12 34.30 35.55 39.53 -3.41 1.82 0.57 
เฉลี่ยรวม 37.81 36.18 37.99 41.90 -4.09 1.63 -0.18 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย O-NET 
ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 

ปี 2561 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับเขต
พื้นที่ 

ระดับสังกัด 
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ปี 61-62 
ระดับสังกัด 

สพฐ. 
ระดับ 

ประเทศ 
ภาษาไทย 54.86 55.91 55.14 51.59 3.27 -1.05 -0.28 
ภาษาอังกฤษ 30.04 32.98 33.25 26.56 3.48 -2.94 -3.21 
คณิตศาสตร์ 24.72 26.98 26.73 26.87 -2.15 -2.26 -2.01 
วิทยาศาสตร์ 29.94 30.22 30.07 35.49 -5.55 -0.28 -0.13 
เฉลี่ยรวม 34.89 36.52 36.30 35.13 -0.24 -1.63 -1.41 
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3. โรงเรียนในสังกัดที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2562 จำนวน 133 โรงเรียน นำผลคะแนนการสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3          
ปีการศึกษา 2562 ในสัดส่วนร้อยละ 30 คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 เชิงคุณภาพ 
  1. ครูวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โรงเรียน 
ตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่เข้าร่วมการพัฒนา สามารถวิเคราะห์ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนานักเรียน
ในสถานศึกษาของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาในระดับชั้นเรียนได้ 

2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดและสังกัดอ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนที่
บริการ ได้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ที่มีมาตรฐาน ยุติธรรม 
และโปร่งใสตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด 

3. โรงเรียนที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
ทุกโรงเรียนนำผลคะแนนการสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสิน
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562         
ในสัดส่วนร้อยละ 30 
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➢ กิจกรรมที่ 14 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   

ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

1. ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ทุกคน สามารถวิเคราะห์
ผลการทดสอบ และวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาได้ 

2. ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ทุกคน สามารถวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และจัดทำมีระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
ของสถานศึกษา 

3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ใช้แบบประเมินทักษะ
พ้ืนฐานทางภาษาและคณิตศาสตร์ สำหรับชั้น ป.1- ม.3 

4. ครูผู้สอนสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ทุกคน สามารถส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิด          
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) และการทดสอบผ่านโปรแกรม PISA Style เพ่ือเตรียมความพร้อม   
รับการระเมิน PISA 2021 

5. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ที่ใช้ข้อสอบปลายปี  
ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง มีการรายงานผลการทดสอบ 
 เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบ และวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสถานศึกษาได้ 

2. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับ
แนวทาง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และจัดทำ
มีระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

3. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนที ่ใช้แบบประเมินทักษะ
พื้นฐานทางภาษาและคณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สามารถนำผลไปใช้พัฒนานักเรียน  

4. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูสามารถส่งเสริมการจัดกิจกรรม         
การเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ม.1-3) และการทดสอบผ่านโปรแกรม PISA Style เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรับการประเมิน PISA 2021 

5 . ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนมีผลการทดสอบปลายปี    
ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ตระหนักถึงความสำคัญของการ
เปิดโอกาสทางการศึกษาโดยให้ความสำคัญกับการมีบทบาทในการจัดการศึกษาของประชาชน  ได้ส่งเสริม 
สนับสนุนบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืนจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ ตามความพร้อมและความต้องการของผู้เรียน โดยได้ดำเนิน
กิจกรรมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) และมีผลการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา              
โดยครอบครัว โดยในปี 2563 มีครอบครัวที่ดำเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่            
 1. บ้านเรียนลูกรักรวยสุข จำนวน 2 ราย คือ 
  1)  เด็กชายธนวินญ์ชน  ตุงคำเงิน   ระดับอนุบาล 2 
  2)  เด็กชายธนวิชญ์ชน  ตุงคำเงิน   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 2. บ้านเรียน BD Plearn & Learn จำนวน 1 ราย คือ 
  1)  เด็กชายบูมิบุตรา  ละมุล ระดับชั้นอนุบาล 3 

เชิงคุณภาพ 
  1. บ้านเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน ให้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวอย่างมีคุณภาพ   
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  มีการดำเนินงานการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
  

โครงการที่ 2  การศึกษาทางเลือก 
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การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จะเป็นไปอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ต้องมีการ นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล    
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงขึ้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้กำหนดมาตรการให้ศึกษานิเทศก์ 
ดำเนินการนิเทศการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น 
ประกอบด้วย 1) การพัฒนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา      
การวัดและประเมินผล 2) การอ่านออกเขียนได้  3) การจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 4) การจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้สื่อเทคโนโลยี DLTV/ DLIT 5) การยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน 6 ) การประกันคุณภาพการศึกษา 7) งานห้องสมุด
และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน และโครงการต่าง ๆ ของ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยมีผล  
การดำเนินงานรายละเอียดดังนี้ 

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ จำนวน 134 แห่ง 
(๑๒๙ โรงเรียน 1 สาขา 4 สาขาห้องเรียน) ได้รับการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และตามแนวทาง 
CR๔ Learn From Home 

 2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ จำนวน 134 แห่ง (๑๒๙ 
โรงเรียน 1 สาขา 4 สาขาห้องเรียน ) มีระบบการนิเทศ
ภายใน 
 3. ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ จำนวน 134 แห่ง
(๑๒๙ โรงเรียน 1 สาขา 4 สาขาห้องเรียน) มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) 
  
  

โครงการที่ 3  นิเทศแบบร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

 



72 
  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจำปีงบประมาณ 2563  สพป.เชียงราย เขต 4 
 

เชิงคุณภาพ 
  1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ได้รับการนิเทศ
แบบร่วมมือและพาทำอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มีการนิเทศภายใน
อย่างมคีุณภาพมีระบบและต่อเนื่อง 
 3. ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔          
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) อย่างมีคุณภาพ 
 
 

 



73 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจำปงีบประมาณ 2563  สพป.เชียงราย เขต 4 
 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ไดดำเนินการตามนโยบายที่  4          
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  จำนวน 4 โครงการ 12 กิจกรรม ดังนี้ 
 
 

 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งส่งเสริมงานการแนะแนว 
สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ   
ได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ภายใต ้         
การดำเนินกิจกรรม 5 กิจกรรม  ได้แก่ 1) กิจกรรมการรับนักเรียน  2) กิจกรรมการส่งเสริมการมีงานทำ  
ของนักเรียน  3) กิจกรรมกีฬานักเรียน 4) กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน 5) กิจกรรมโรงเรียนประชารัฐ 
โดยมีผลการดำเนินงาน  รายละเอียดดังนี้ 

➢ กิจกรรมที่ 1 การรับนักเรียน  

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
 ประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ.2556 ในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 2,736 คน  เข้าเรียนในปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1. เรียนในสถานศึกษาภายในประเทศ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
จำนวน 2,127 คน  

2. เรียนในสถานศึกษาภายในประเทศ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน จำนวน 443 คน 

3. เรียนในสถานศึกษาภายในประเทศ สังกัดหน่วยงานอื่นและกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 คน 
4. เรียนในสถานศึกษาภายในประเทศ สังกัดหน่วยงานอ่ืนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 47 คน 
5. เรียนในสถานศึกษาภายในประเทศ สังกัดหน่วยงานอ่ืนและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

จำนวน 29 คน 
6. เรียนในสถานศึกษาภายในประเทศ สังกัดหน่วยงานอื่น ๆ ที่จัดการศึกษา จำนวน 5 คน 
7. เรียนต่างประเทศ  จำนวน 17 คน 
8. ไม่มีตัวตนในพื้นท่ี (ย้ายไปอยู่ท่ีอ่ืน เป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถติดตามได้) จำนวน 49 คน 
9. เด็กพิการ จำนวน 3 คน 
10. เสียชีวิต จำนวน 3 คน 

โครงการที่ 1 บริการนักเรียน (Child service) 
 

 

กลยุทธ์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
                และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
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   เชิงคุณภาพ 
 1. ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมเชียงราย เขต 4 เข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับ 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีข้อมูลสารสนเทศประชากรวัยเรียนที่
เกิดปี พ.ศ. 2556 ในเขตพื้นที่บริการ และมีการติดตามรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 
 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการดำเนินงานการรับนักเรียน                 
ปีการศึกษา 2563 เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

➢ กิจกรรมที่ 2  การส่งเสริมการมีงานทำของนักเรียน 

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เข้าร่วมโครงการ   
เพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  ที่สำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดทำโครงการนี้ขึ้น มีนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2562 ในสังกัดที่มีฐานะยากจนเฉพาะนักเรียนที่มีสัญชาติไทยเพ่ือเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวนนักเรียน   
ที่จบการศึกษาท้ังหมด 656 คน มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ 3 คน 
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2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
จำนวน 689 คน ทำแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพผ่านระบบออนไลน์ 
ประจำปีการศึกษา 2562  บนเว็บไซด์ http://employmentguide.doe.go.th/  

 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนที่ร่วมโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ

การศึกษาภาคบังคับ มีทักษะอาชีพและพัฒนาเป็นแรงงานที่มีฝีมือที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 
2. นักเรียนไดสํารวจ รูจัก และคนพบตนเอง และนำมาเป็นข้อมูลตัดสินใจเลือกเสนทางการศึกษา

และการประกอบอาชีพในอนาคต 
  

➢ กิจกรรมที่ 3  กีฬานักเรียน 
ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 130 แห่ง 1 สาขา   
4 ห้องเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา   
 2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริม
ให้สุขภาวะที่ดี 
 3. นักกีฬา จำนวน 1,176 คน นักกรีฑา จำนวน 
308 คน และผู้ควบคุมทีม จำนวน 56 คน เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬานักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง ส่งผลต่อการพัฒนาด้านสมอง อารมณ์ 
จิตใจ และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
มีนักกีฬาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 2. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการ ส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 
 
  

http://employmentguide.doe.go.th/
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➢ กิจกรรมที่ 4  โครงการอาหารกลางวัน 
ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  จำนวน 134 แห่ง 
(129 โรง 1 สาขา 4 สาขาห้องเรียน) ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา        
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาล หัวละ 20 บาท ทุกแห่ง 
   เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีภาวะโภชนาการและ
สุขอนามัยที่ด ี

 

 

 

 

 

 

 

➢ กิจกรรมที่ 5  โรงเรียนประชารัฐ 

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนประชารัฐในสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการบริหาร
จัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
   เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนในโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงาน           
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีพัฒนาการ
และสมรรถนะสมวัย เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

2. บุคลากรในโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงาน               
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณภาพตามแนวทางการพัฒนาของโรงเรียนประชารัฐ 
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 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไดพั้ฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม (Inclusive Education) เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง   
ให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการจัดการศึกษาเรียนรวมร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ 
ที่จะช่วยให้บุคลากรได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีมุมมองที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำมา
พัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนพิการทุกคนให้ได้รับสิทธิและโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาคกัน
และได้มีโอกาสเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไปในโรงเรียนใกล้บ้าน โดยมีผลการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามข้อมูลระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม (SET) ทุกคน
ได้รับจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยปรับเนื้อหา 
วิธีการสอน และการวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล คิดเป็นร้อยละ 100 
     2. ครูผู้สอนในโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวมทุกคน ได้รับพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ทางการศึกษาพิเศษให้มีคุณภาพตามคู่มือแนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
 3. โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวมและโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 22 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตามให้สามารถบริหารจัดการ
และจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็น พิเศษให้มีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 100 
 4. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 126 โรงเรียน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของโรงเรียนใน
ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 
   เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามข้อมูลระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม (SET) ทุกคน 
ได้ รับจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุ คคล ( IEP) และตามหลักสูตรสถานศึกษา  
โดยปรับเนื้อหา วิธีการสอน และการวัดประเมินผลที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ
ของแต่ละบุคคลอย่างมีคุณภาพ 
      2. ครูผู้สอนในโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม ได้รับพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้            
ทางการศึกษาพิเศษให้มีคุณภาพตามคู่มือแนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
อยู่ในระดับคุณภาพด ี
  

โครงการที่ 2  การพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) 
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 3. โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวมและโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้รับการนิเทศ ติดตามให้สามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้
สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้มีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียนจนเกิดประสิทธิผลอยู่ใน
ระดับคุณภาพด ี
      4. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่มีนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้เข้าร่วมกิ จกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของโรงเรียนในระดับกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 สำน ักงาน เขต พื ้นที ่การศ ึกษาประถมศ ึกษาเช ียงราย  เขต  4  ได ้ตระหน ักและเล ็ง เห ็น                
ถึงความสำคัญของการส่งเสริมการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้
สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง              
ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 โดยมีผลการดำเนินงาน  
รายละเอียดดังนี้ 
ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 130 แห่ง
ดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 อย่างต่อเนื่องเป็นระบบตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4  

2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 130 แห่ง 
ได้รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 เชิงคุณภาพ 
  1. ผู้บริหาร และครู มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
สามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและสามารถจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ได้ถูกต้องทุกโรงเรียน 

2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 130 แห่ง 
มีผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภาย ในระดับดี ขึ้นไป ร้อยละ 100 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 
  2.1 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 

130 แห่ง มีผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยในระดับดี ขึ้นไป  
ร้อยละ 100 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จำนวน 48 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 36.92  ระดับดีเลิศ จำนวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.31 และระดับดี จำนวน 27 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 20.77 

มาตรฐานที ่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินระดับยอดเยี ่ยม    
จำนวน 37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.46  ระดับดีเลิศ จำนวน 67 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.54 และระดับดี 
จำนวน 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.00   

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม 
จำนวน 39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.00 ระดับดีเลิศ จำนวน 64 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 49.23 และระดับดี 
จำนวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.77  
 
 

โครงการที่ 3 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 
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  2.2 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  จำนวน 
130 แห่ง มีผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับดี 
ขึ้นไป ร้อยละ 100 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  มีผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จำนวน 16 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 12.31 ระดับดีเลิศ จำนวน 61 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.92 และระดับดี จำนวน 53 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 40.77  

มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม     
จำนวน 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.62  ระดับดีเลิศ จำนวน 63 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.46 และระดับดี 
จำนวน 35 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.92 

 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม 
จำนวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.77 ระดับดีเลิศ จำนวน 58 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.62 และระดับดี 
จำนวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34.62  
 3. สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลสถานศึกษาที่มี
ระบบและกลไกการบริหารและจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    
เพ่ือการประกันคุณภาพ  IQA AWARD  ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี ้

3.1 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่  
           รางวัลยอดเยี่ยม  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 

3.2 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 
            รางวัลยอดเยี่ยม  โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 
 3.3 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก 
          รางวัลยอดเยี่ยม  โรงเรียนบ้านหลวง 
  3.4 รางวัลดีเด่น   โรงเรียนวดัพระเกิดคงคาราม และ 
โรงเรียนบ้านดอนแยง 
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 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นหรือ
สามารถลดต้นทุนได้เพ่ิมข้ึน ถือเป็นการพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันจะส่งผล
ต่อเด็กนักเรียนโดยตรงในการพัฒนาประเทศชาติสู่ความเป็นสังคมอุดมปัญญา พร้อมก้าวไปสู่สังคมภายนอกและ
สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข รองรับการปฏิรูปการขับเคลื่อนทางการศึกษาของประเทศ และ
ภูมิภาคในศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงดำเนินการพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้การดำเนินกิจกรรม 7 กิจกรรม  ได้แก่ 1) กิจกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่  2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยใช้เกม กีฬาเป็นสื่อ  3) กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  4) กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพในระบบออนไลน์และการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)  5) กิจกรรมคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  6) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 7) กิจกรรมการให้
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีผลการดำเนินงาน  รายละเอียดดังนี้ 

➢ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ 

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
 ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 40 คน ทุกคนเข้ารับ
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา     
คิดเป็นร้อยละ 100 

            เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 100 ของผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ สังกัด

สำนั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษาประถมศึกษาเชี ย งราย เขต  4            
ผ่านการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
มีผลการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ นักเรียนในความรับผิดชอบได้รับ
โอกาสและคุณภาพทางการศึกษา ประชาชนและสังคมมีความเชื่อมั่น
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา โดยเข้ามา
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของการพัฒนาประเทศให้มั่นคงม่ังคั่งยั่งยืน 

 
  

โครงการที่ 4  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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➢ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  
                     โดยใช้เกม กีฬาเป็นสื่อ 
ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 4 ทุกคน จำนวน 75 คน เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 โดยใช้เกม กีฬาเป็นสื่อ คิดเป็นร้อยละ 100 
   เชิงคุณภาพ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4     
มีสุขภาพแข็งแรง เกิดความรัก ความสามัคคี และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานของบุคลากร
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
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➢ กิจกรรมที่ 3  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 120 คน คือ ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
จำนวน  87 คน ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน 33 คน  ร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 เชิงคุณภาพ 
  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู
ความสามารถ มีทักษะและสมรรถนะเพ่ิมขีด ความสามารถในการ
ปฏิบัติการสอนและสิทธิประโยชนตาง ๆ มีความกาวหนาของวิชาชีพ 
ตลอดจนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึก
ในการเปนขาราชการที่ด ี
  

  
 

 

 

 

 

➢ กิจกรรมที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพในระบบออนไลน์และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้      
    ทางวิชาชีพ (PLC) 

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  
มีการดำเนินกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพ (PLC) ดังนี้ 

1.1 กิจกรรม PLC ระดับดับหน่วยงาน คือ ระหว่างผู้อำนวยการ 
สำนั กงานเขตพ้ืนที่ การศึ กษา รองผู้ อ ำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และ
บุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 14 ครั้ง  

1.2 กิจกรรม PLC ระดับกลุ่ มงาน คื อ
ระหว่างผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาใน
กลุ่มจำนวน 30 ครั้ง 
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2. กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพในระบบออนไลน์ ผลการดำเนินงาน 
2.1 ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวนทั้งหมด 78 คน ผ่านการพัฒนาวิชาชีพในระบบออนไลน์ จำนวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 88.46 

2.2 ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในพ้ืนที่อำเภอเทิง จำนวน 565 คน   
ผ่านการพัฒนาฯ จำนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 27.96 

2.3 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในพ้ืนที่อำเภอพญาเม็งราย
จำนวน 254 คน ผ่านการพัฒนาฯ จำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 52.36 
 2.4 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในพ้ืนที่อำเภอขุนตาล จำนวน 201 คน 
ผ่านการพัฒนาฯ จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 31.84 

2.5 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในพ้ืนที่อำเภอเชียงของ จำนวน 421 คน 
ผ่านการพัฒนา ฯ จำนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 44.18 
 2.6 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในพ้ืนที่อำเภอเวียงแก่น จำนวน 325 คน 
ผ่านการพัฒนาฯ จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 31.69 
 เชิงคุณภาพ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 4 มีการพัฒนาวิชาชีพในระบบออนไลน์ และขับเคลื่อนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
(Professional Learning Community) ไปสู่การปฏิบัติในงานในหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบ
ผลสำเร็จ 
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➢ กิจกรรมที่ 5  คัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีผลการดำเนินการคัดเลือกยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

1. การคัดเลือกผู้รับรางวัลผู้ทำประโยชน์ด้านการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 24 คน 

2. การประกวดเพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปี 
การศึกษา 2562 จำนวน 15 คน 
 3. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 1 คน 

4. การอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างที่ดี   มีขวัญ
และกำลังใจ ตลอดจนมีความสุขในการปฏิบัติราชการ  
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➢ กิจกรรมที่ 6 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  มีข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ในสถานศึกษาเดิม จำนวน 28 ราย  
 เชิงคุณภาพ 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.คศ. กำหนด 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีทักษะ เจตคติท่ีดีสามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ กิจกรรมที่ 7  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
จำนวน 11 ราย 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุงผลงานครั้งที่ 1
จำนวน 1 ราย 

 เชิงคุณภาพ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เลื่อนวิทยฐานะ นำความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้            
ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ตามบริบทของโรงเรียน โดยเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ไดดำเนินการตามนโยบายที่  5         
ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จำนวน 1 โครงการ 4 กิจกรรม ดังนี้ 
 

 
 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดำเนินการโครงการเมืองสะอาด เพ่ือให้นักเรียน 
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนและชุมชน    
มีความรู้ และมีจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการบริหารจัดการขยะที่ดี   
มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ให้ สะอาด สวยงาม ปลอดภัย น่าดู น่าอยู่ น่ามอง น่าทำงาน และ       
ให้เหมาะสมกับการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ ภายใต้การดำเนินกิจกรรม 4 กิจกรรม  ได้แก่ 1) กิจกรรม
ประกาศนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 2) กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ 3Rs (Reduce  Reuse 
Recycle)  3) กิจกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน  4) กิจกรรมการประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี
ด้านการบริหารจัดการขยะ ( Best Practice) โดยมีผลการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 

➢ กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการขยะ 3Rs (Reduce  Reuse Recycle) และการประกวดวิธีปฏิบัติ 
    ที่ดีด้านการบริหารจัดการขยะ ( Best Practice) 

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
มีกลุ่มที่ดำเนินการบริหาร จัดการขยะในสำนักงานดีเด่น 1 กลุ่ม 
ตามผลการคัด เลือกกลุ่ มงานที่ บริหารจัดการตามโครงการ        
เมืองสะอาด (Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
มีต้นไม้พ้ืนที่สีเขียวจากการ ปลูกต้นไม้ภายในและบริเวณรอบ
สำนักงานเนื่องในวันสำคัญเพ่ิมข้ึน  
 3. โรงเรียนในสั งกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 129 โรงเรียน 1 สาขา        
4 ห้องเรียน มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
 4. มีโรงเรียนที่บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ของกลุ่มเครือข่าย  คุณภาพการศึกษา 7 อำเภอ 
อำเภอละ 1 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
  
  

โครงการที่ 1 เมืองสะอาด ( Green City ) 
 

 

กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 



88 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจำปงีบประมาณ 2563  สพป.เชียงราย เขต 4 
 

 เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีความรู้ มีจิตสำนึก      

ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการขยะที่ดี            
มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ปลอดภัย น่าดู น่าอยู่ น่ามอง น่าทำงาน ให้เหมาะสมกับการให้บริการ      
แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ  

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีพ้ืนที่สีเขียว มีทัศนียภาพ ทั้งภายใน
และบริเวณรอบสำนักงานท่ีปลอดโปร่ง ปราศจากมลพิษ  

3. นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาทุกโรง มีความรู้ มีจิตสำนึกด้านการผลิต  และ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

4. มีโรงเรียนที่บริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Best Practice) เป็นต้นแบบแกนนำ และเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  
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➢ กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน   

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 

1. ภูมิทัศน์ภายในและภายนอก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีสภาพแวดล้อม
สวยงาม เหมาะสมตามแผนงาน 
 2. หอประชุมจอมจ้อ ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับการจัดอบรมสัมมนา จำนวน 1 หลัง  
 3. ศาลาแท่นพระ ได้มาตรฐานเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัยในการสักการะบูชา จำนวน 1 หลัง 
 4. ห้องน้ำหอประชุมจอมจ้อ มีความเป็นส่วนตัว เหมาะสมที่จะรองรับแก่ผู้ใช้บริการอบรมสัมมนา 
จำนวน 2 หลัง 
 5. สถานที่จอดรถเพ่ิมขึ้น, สัญลักษณ์ป้ายจราจรชัดเจนสร้างความปลอดภัยกับการสัญจรภายใน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  
 6. ห้องกลุ่มบริหารบุคคล มีพ้ืนที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น เอกสารสำคัญเก็บรักษาในที่ปลอดภัย 
            เชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรทางการศึกษามีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ข้าราชการครู และผู้รับบริการ     
มีความพึงพอใจร้อยละ 90 
             2. บุคลากรมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และรักการทำงาน เพราะสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร
สำนักงาน ถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. บริเวณอาคารสำนักงานปลอดภัย สวยงาม น่าพักผ่อน เหมาะสมกับการบริการ ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา     
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ไดดำเนินการตามนโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จำนวน 4 โครงการ 17 กิจกรรม ดังนี้ 
 

 
 
 การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคการ 
การประสานงานและใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ใหกลุมภารกิจและงานต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอำนาจหนาที่ได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบนพ้ืนฐานของความถูกตองและโปรงใส ตลอดจนสนับสนุน และให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร
ประชาสัมพันธ์  สื่อ อุปกรณทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพ่ือให
สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คลองตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การดำเนิน
กิจกรรม 12 กิจกรรม  ได้แก่ 1) กิจกรรมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
2) กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพ 3) กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ 4) กิจกรรมส่งเสริม
การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 5) กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติ       
มิชอบ 6) กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการคลังของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 7) กิจกรรมการบริหารอัตรากำลัง และการกำหนดตำแหน่ง 8) กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
บรรจุและแต่งตั้ง คัดเลือก ย้าย โอน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  9) กิจกรรมการสรรหา 
เลือกสรรพนักงานราชการ/การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 10) กิจกรรม
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบและจัดทำรายละเอียดข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเสนอ 
อกศจ./กศจ. (5 เขตพ้ืนที่การศึกษา) 11) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  12) กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ
ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีผลการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 

➢ กิจกรรมที่ 1 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา   

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 

1. จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 4 จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการจัดประชุมในระดับ      
ความพึงพอใจมากที่สุดและความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 83.29 
 2. จัดการประชุมฝ่ายบริหาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  ทุกสัปดาห์
หลังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ในทุกวันพุธ  จำนวน 35 ครั้ง  
 3. จัดการประชุมบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  
จำนวน 3 ครั้ง 

โครงการที่ 1 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัด
การศึกษา 
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เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4   

2. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้นำนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปปรับใช้ในการบริหารงาน
เพ่ือสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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➢ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพ 

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 การรายงานข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและมาตรฐานสำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รายงานข้อมูล          
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านระบบติดตาม
และประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (E-MES) และผ่านระบบ e-report ทันตามระยะเวลาที่กำหนดครบร้อยละ 100 
           เชิงคุณภาพ 
  1. บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีความรู้ความเข้าใจ 
การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ครบถ้วนทุกประเด็นและทันตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

  

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมย่อยท่ี 2 การดำเนินงานควบคุมภายใน 
ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
 ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
จัดส่งแบบรายงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในภายตามระยะเวลาที่กำหนด  
      เชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4    
จัดทำรายงานการควบคุมภายในได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สามารถบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุม 
ถูกต้อง ป้องกันและลดความผิดพลาด  ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน   
มีความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ  ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561  
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 กิจกรรมย่อยที่ 3 การรณรงค์การลดใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน สพป.เชียงราย เขต 4 

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 จำนวน 78 คน มีส่วนร่วม และตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน เป็นผู้รู้คุณค่า    
ใช้อย่างคุ้มค่าทุกคน 
 เชิงคุณภาพ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มีการลดใช้พลังงานตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อเทียบกับการใช้พลังงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ลดลงร้อยละ 10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไม่ไดด้ำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
 

 
 
 



94 
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➢ กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 
ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
 ผู้ บ ริห าร ข้ าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี ที่แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์  คิดเป็นร้อยละ 99  
 เชิงคุณภาพ 

ผู้ บ ริห าร ข้ าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   
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➢ กิจกรรมที่ 5 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (เขตสุจริต) 

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  
จำนวน 63 คน ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 เชิงคุณภาพ 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีจิตสำนึกที่ดี  มี
คุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมการที่ไม่ยอมรับการทุจริต ดำรงตน
อย่างมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิของการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีดี  

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  
มีการปรับปรุง พัฒนา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส      
ในการดำเนินงานเพ่ือยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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➢ กิจกรรมที่ 6 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการคลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการคลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

➢ กิจกรรมที่ 7 การบริหารอัตรากำลัง และการกำหนดตำแหน่ง 
ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 มีจำนวนสถานที่มีอัตรากำลังข้าราชการครู
เกินเกณฑ์ จำนวน 29 แห่ง จากจำนวนสถานศึกษา
ทั้งหมด จำนวน 129 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.48 
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563  ณ ปัจจุบัน 
(วันที่ 30 กันยายน 2563)          
 เชิงคุณภาพ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 มีจำนวนสถานศึกษาที่มีอัตรากำลัง
ข้าราชการครเูกินเกณฑ์ลดลง 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีจำนวนอัตรากำลังข้าราชการครู  
ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษามากข้ึน ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยวิธีที่หลากหลาย 
และนักเรียนมีคุณภาพ            

3. การบริหารจัดการในสถานศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษามีความคล่องตัวมากข้ึน 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจำปงีบประมาณ 2563  สพป.เชียงราย เขต 4 
 

 

➢ กิจกรรมที่ 8 การประชุมคณะกรรมการบรรจุและแต่งตั้ง คัดเลือก ย้าย โอน ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  
ได้ย้าย คัดเลือก โอน บรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา     จำนวน  14   คน   
 2. ศึกษานิเทศก์     จำนวน    3   คน 

3. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา    จำนวน    1   คน 
4. ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู    จำนวน  69   คน 

 5. ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย   จำนวน  36   คน 
 6. บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) จำนวน  13   คน 
 เชิงคุณภาพ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 4 ได้ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม ที่เกี่ยวข้องกับการย้าย โอน คัดเลือก และการบรรจุ
และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
สำนักงาน ก.ค.ศ. โดยนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

➢ กิจกรรมที่ 9 การสรรหา เลือกสรรพนักงานราชการ การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว การเลื่อนค่าตอบแทน 
พนักงานราชการและการประชุมพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว 
ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและการคัดเลือกลูกจ้าง
ชั่วคราว เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 5 ครั้ง 
 เชิงคุณภาพ 
 สถานศ ึกษา ในส ังก ัดสำน ักงาน เขตพื ้นที ่การศ ึกษา
ประถมศ ึกษาเช ียงราย เขต 4  ได ้ร ับบ ุคลากรช ่วยสน ับสน ุน          
การจัดการเรียนการสอน (พนักงานราชการและลูกจ้างชั ่วคราว         
สายงานการสอน) ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา มีบุคลากร
เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ส่งผลทำให้การจัดการเรียนการสอน 
ของสถานศึกษามีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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➢ กิจกรรมที่ 10 ประชุมคณะทำงานตรวจสอบและจัดทำรายละเอียดข้อมูลข้าราชการครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษาก่อนเสนอ อกศจ./กศจ. (5 เขตพื้นที่การศึกษา) 

ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงาน จำนวน 
2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 -3 และสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รวมจำนวน 42 คน 

 เชิงคุณภาพ 
 สำน ัก งาน เขต พื ้นที ่ก ารศ ึกษ าป ระถมศ ึกษ า
เชียงราย เขต 4 มีข้อมูลรายละเอียด การนำเสนอการบรรจุ 
แต่งตั้งและย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
ทุกประเภท  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
➢ กิจกรรมที่ 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่มี
ตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 และ 1 กันยายน 2563 ได้รับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นมาตรฐานและยุติธรรม ร้อยละ 100 
 เชิงคุณภาพ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีระบบการประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน โดยยึดผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลักและความประพฤติในการรักษาวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษาและลงสู่ห้องเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
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➢ กิจกรรมที่ 12 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล 

ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับเป็นเครื่องมือ      
ในการบริหารจัดการศึกษา รวมงบประมาณตามแผน ฯ ทั้งสิ้น 8,000,000 บาท 
(แปดล้านบาทถ้วน) 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
ดำเนินการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
  2.1 งบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและค่าสาธารณูปโภค  จำนวน 2,630,200 บาท  

2.2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภาระงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จำนวน 341,290 บาท 

2.3 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขัน้พื้นฐาน รวม 6 กลยุทธ์ จำนวน 15 โครงการ รวมงบประมาณ 5,028,510  บาท ได้แก่  

1)กลยุทธ์ที่  1 ส่ งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ          
จำนวน 2 โครงการ งบประมาณจำนวน 504,380 บาท  

2) กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 2 โครงการ 
งบประมาณจำนวน 824,860 บาท  

3) กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 3 โครงการ 
งบประมาณจำนวน 539,690 บาท 

4) กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ        
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จำนวน 4 โครงการ งบประมาณจำนวน 1,203,280 บาท  
         5) กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจำนวน 359,110 บาท  
         6) กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา จำนวน 4 โครงการ 
งบประมาณจำนวน 1,597,190 บาท 

   2.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในส่วน
ข อ ง งบ ล งทุ น  จ ำ น ว น เงิ น ร ว ม ทั้ ง สิ้ น 
51,072,960 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่น
สองพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
  



100 
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3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ     
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านทางระบบรายงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ครบถ้วนทุกประเด็นตัวชี้วัดและตามระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 
 เชิงคุณภาพ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2563 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาตามบริบท และความต้องการของพ้ืนที่ และ
ขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยเหนือสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ให้สถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษามีความสะอาด ปลอดภัย คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ส่งผลให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจและได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านทางระบบรายงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ครบถ้วนทุกประเด็นตัวชี้วัดและตามระยะเวลาที่กำหนด  
 



๑๐๑ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจำปีงบประมาณ 2563  สพป.เชียงราย เขต 4 
 

 

 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การจัดการศึกษา การสนับสนุนงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคดิจิทัล 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology 
ขับเคลื่อนในด้านการศึกษา โดยต้องดำเนินการตั้งแต่การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยี         
ที่เหมาะสม มีความปลอดภัย มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และมีการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบ
การศึกษาทางไกล และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่โรงเรียนในสังกัดอย่างมีคุณภาพ 
ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษา (Digital Technology) โดยมีผลการดำเนินงาน 
รายละเอียดดังนี้ 

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกแห่งนำนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology) มาใช้  
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียน
การสอน ได้แก่ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
(Data Management Center)  ระบบสารสน เทศ      
เพ่ือการบริหารการศึกษา (Education Management 
Information System : EMIS) แ ล ะ ร ะบ บ ข้ อ มู ล
สิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4  มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) เพ่ือจัดการศึกษาที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ 
 เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบัน ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบาย 
ที่ได้รับมอบหมาย 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการจัดการศึกษา
ที่ทันสมัย และเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  และโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง           
นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและ     
การจัดการเรียนการสอน 
  

โครงการที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษา (Digital Technology) 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นการตอบสนองความต้องการ      
ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน       
ในการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
หรือการดำเนินงานแบบองค์รวม เพ่ือให้การจัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีการประสานงาน 
ร่วมมือในการนำไปใช้ขับเคลื่อน และการกำหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีแนวทางการดำเนินงาน
ยกระดับคุณภาพงานวิชาการ โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
อย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งมีแนวทางการดำเนินงานยกระดับคุณภาพงานวิชาการของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ภายใต้การดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 2) กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพองค์คณะบุคคลและเครือข่ายการศึกษา โดยมีผลการดำเนินงาน 
รายละเอียดดังนี้ 

➢ กิจกรรมที่ 1  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
 1. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 74 แห่ง  
ลดลง 1 แห่ง จากปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีจำนวน 75 แห่ง 

2. ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  มีโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ควบรวมตามแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ฯ จำนวน 3 แห่ง 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
มีโรงเรียน Stand Alone 
จำนวน 59 แห่ง แยกเป็น 
(1 ) โรงเรี ยนตั้ งอยู่ บ น
พื้นที่สูง จำนวน 5 โรงเรียน 
(2) โรงเรียนที่ตั้งอยู่พื้นที่ปกติแต่ห่างไกล ไม่สามารถควบรวมได้ 
และเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเอง(ชุมชนเข็มแข็ง) 
จำนวน 54  โรงเร ียน  (3 ) กลุ ่มที ่ย ัง ไม่ดำเนินการควบรวม       
ตามแผน ฯ ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 แห่ง 

4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 4 ถ่ายโอนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ไปสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 แห่ง 

 

โครงการที่ 3 การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
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เชิงคุณภาพ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ปีการศึกษา 2562 – 2565 เพื่อบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 74 โรง ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ดังนี้ 
2.1 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยรวม 47.73 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 1.98 (เฉลี่ยระดับประเทศ 45.70) 
2.2 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยรวม 71.80 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 1.14  (เฉลี่ยระดับประเทศ 70.66) 
 

 

 

 

 

 
 

➢ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพองค์คณะบุคคลและเครือข่ายการศึกษา   
ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) จำนวน ๑๐ คน ร่วมดำเนินการพัฒนาการ
บริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  

2 . โรงเรียน ในสั งกั ด สำนั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  จำนวน ๑๒๙ แห่ง บริหารและ       
จัดการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 90 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ร่วมดำเนินการพัฒนาการ
บริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  
บริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 



๑๐๔ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจำปีงบประมาณ 2563  สพป.เชียงราย เขต 4 
 

 
 

เพ่ือให้การจัดระบบการบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 4 และสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และรองรับการกระจายอำนาจการบริหารงาน     
ทีก่ำหนดให้สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้มอบอำนาจในการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
ให้สถานศึกษาเกิดความคล่องตัว สามารถปฏิบัติงานตามระเบียบ 
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินงาน   
ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  จึงได้ดำเนินโครงการ
ตรวจสอบภายใน โดยมีผลการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 

ผลการดำเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 24 แห่ง ได้รับการตรวจสอบภายใน  

เชิงคุณภาพ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการตรวจสอบ
ภายใน สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี การพัสดุ และอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้ระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

โครงการที่ 4  ตรวจสอบภายใน 
 

 



105 
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ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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1. นายทศพร  เมฆอากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน 
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

2. นายสมดุลย์  เจริญสุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
3. นายสมพงษ์  บุตรวัน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  
 
 
 

 1. นายสมดุลย์  เจริญสุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
 2. นายกฤษฎิ์   การะเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 3. นางเรณู  นามประกอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 4. นางฉัตรชฎา  อำนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 5. นายอัตถศาสตร์  ผาบไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 6. น.ส.วรณัน  สายวังจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 7. นายพชร   รู้ธรรม เจ้าหน้าทีส่ำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  
 

 
 
1. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

 เชียงราย เขต 4 
 2. ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกท่าน 
 3. บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกท่าน 
 
 
 
 1. นายกฤษฎิ์   การะเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 2. นางเรณู  นามประกอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 3. นางฉัตรชฎา  อำนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 4. นายอัตถศาสตร์  ผาบไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 
 

 

 

 

 

ที่ปรึกษา 

คณะผู้จัดทำ 

ผู้สนับสนุนข้อมูล 

บรรณธิการกิจ 

คณะผู้จัดทำ 



 


	01 ปกหน้า
	02 คำนำ
	03 บทสรุปผู้บริหาร
	04 สารบัญ
	05 ส่วนที่ 1
	5. ส่วนที่ 1 (หน้า 3)
	06 ส่วนที่ 2
	12) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เช่น ชมรมครู (Teacher Resources Center) ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community = PLC)

	07 ส่วนที่ 3
	08กลยุทธ์ที่ 1 โครงการที่ 1
	09กลยุทธ์ที่ 1 โครงการที่ 2
	10กลยุทธ์ที่ 2 โครงการที่ 1+2
	11กลยุทธ์ที่ 3 โครงการที่ 1
	12กลยุทธ์ที่ 3 โครงการที่ 2+3
	13กลยุทธ์ที่ 4 โครงการที่ 1
	14กลยุทธ์ที่ 4 โครงการที่ 2+3
	15กลยุทธ์ที่ 4 โครงการที่ 4
	16กลยุทธ์ที่ 5 โครงการที่ 1
	17กลยุทธ์ที่ 6 โครงการที่ 1
	18กลยุทธ์ที่ 6 โครงการที่ 2+3+4
	19 ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

