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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย จัดทำขึ้นเพื่อสรุปรายงานรูปแบบการดำเนินงาน และผลสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิ การจัง หวัด เชียงราย ตามกรอบแนวทางการบริห ารจั ด การ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
นโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานต้นสังกัด ขณะเดียวกันยังเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ให้สนองต่อความต้องการของสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา
วิสัยทัศน์
“สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเป็นองค์กรการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดแบบบูรณาการ
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน เพื่อขยายโอกาส สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษารองรับความเปลี่ยนแปลง ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด และก้าวสู่ความเป็น
สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย”
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดอย่าง
ทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ
2. เสริมสร้างคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในจังหวัด สอดคล้องกับบริบท
ของจังหวัดและก้าวสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
3. พัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตแก่ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ในจังหวัด
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถปรับตัวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
4. เสริ ม สร้ า ง พั ฒ นา และดำเนิ น การตามระบบกำกับ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการบริ ห ารจัด
การศึกษาของหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ
5. บูรณาการความร่วมมือในการบริหาร จัดการศึกษาของทุกหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัด
เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล
เป้าประสงค์หลัก
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตาม
หลักธรรมาภิบาล
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เสมอภาค และมีทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็น
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
หน้า ก

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงราย มีโครงการทั้งหมด 32 โครงการ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน จังหวัดเชียงราย
2. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
3. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
4. โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
5. โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี 2565
6. โครงการ ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ปี ยุวกาชาดไทย)
7. โครงการการฝึก อบรมเจ้ า หน้า ที ่ และผู้ บ ัง คับ บั ญ ชายุ วกาชาด หลั ก สู ต รครู ผ ู ้ ส อนกิ จ กรรมยุ วกาชาด
8. โครงการการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2565
9. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี พ.ศ. 2565
10. โครงการ ลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปี 2565
11. โครงการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
12. โครงการ ฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดเชียงราย
13. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สนองตอบต่อสภาพปัญหา ความต้องการของเด็กและเยาวชน
14. โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เยาวชนเชียงราย ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด”
15. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาประจำปี 2565
16. โครงการ การนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2565
17. โครงการการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2565
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18. โครงการเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมและพัฒนาสมรรถนะยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2565
19. โครงการ โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20. โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565
21. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
22. โครงการขั บเคลื ่ อนการจั ดการศึ กษาและแก้ ไ ขปั ญหาสถานะทางทะเบี ยนราษฎรของเด็ กนั กเรี ยนที ่ มี
เลขประจำตัว ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ในจังหวัดเชียงราย
ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คน การวิ จ ั ย และนวั ต กรรม เพื ่ อ สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1. โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2. โครงการ ส่ ง เสริ ม ศัก ยภาพการตรวจ ติ ด ตามความประพฤติ นั กเรี ยนและนัก ศึก ษา จั ง หวั ด เชี ยงราย
ประจำปีงบประมาณ 2565
3. โครงการ การส่ งเสริ มและพั ฒนาระบบการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาโรงเรี ยนเอกชนในระบบ ประเภท
สามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
1. โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
1. โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2566-2570)
และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. โครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน เป้าหมายของ
สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย
3. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไก กศจ.
4. โครงการ เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
5. โครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ในระดับจัง หวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
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คำนำ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงราย ดำเนินการติดตามและจั ดทำสรุ ปผลการดำเนิ น งาน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ในการนี ้ ขอขอบคุ ณ ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบโครงการตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการรายงานผลการดำเนินงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะเป็นประโยชน์ในการบริหารและจัดการศึกษาของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ต่อไป

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

หน้า ง

สารบัญ
เนื้อหา
บทสรุปผู้บริหาร

หน้า
ก-ค

คำนำ
ส่วนที่ 1 บทนำ

1
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญ
ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 9
กำหนดไว้ว่าการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจและให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สวน
ราชการกาหนดขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการดําเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการศึกษาของรั ฐ บาล
กระทรวงศึกษาธิการและการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงราย ประกอบกบ การดําเนินงานตาม
บทบาทอํานาจหน้าที่ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ตามคําสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 11
ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของสวนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิ การ
จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อรายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูลและผู้รับผิดชอบการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้
1. กลุ่มภารกิจงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2. ผู้รับผิดชอบงานติดตามประเมินผลและรายงานผลตามนโยบายของ สป. และผู้รับผิดชอบงาน
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของ กพร.
3. กลุ่มผู้รับผิด ชอบการดํ าเนินงานตามกิ จกรรม/โครงการในแผนปฏิ บัต ิราชการ ประจํ า ปี
งบประมาณ 2562
4. สถานศึกษาในสังกัดจังหวัดเชียงราย
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วิธีดำเนินการ
1. ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2563 และ
เป้าหมายตัวชี้วัดในการดําเนินงานของหน่วยงาน
2. กำหนดขอบเขตในการรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 25623 ของหน่วยงาน
3. เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานการจัดการศึกษา โดยสร้างเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2563
3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดเชียงราย
3.3 สร้างเครื่องมือ/เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
4. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดําเนินงาน
5. สรุปและเขียนรายงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําข้อมูลผลการดําเนินงานไปใช้ในการพัฒนาการจั ด
การศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําข้อมูลผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะไปใช้ในการ
กำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป
บริบท ปัจจัยสนับสนุนและยุทธศาสตร์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีข้อมูลพื้นฐาน บริบท ปัจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา และยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ดังนี้
1. ที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
3. ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
4. ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงาน
4.1 จำนวนสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย
4.2 จำนวนบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย หน้า 2

ที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ที่ตั้ง : เลขที่ 57/33 หมู่ 22 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000

โครงสร้างการบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
สำนักงำนปลัด
กระทรวงศึกษำธิกำร
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ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2565)

นายวัลลภ ไม้จำปา
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง
รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

นางเกษณี สีไพร
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นางสาวจันทร์แสง พรมสี
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

นายสะอาด คำตัน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าทีผ่ อ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา

พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชพ.
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายทศพร จันทร์เนตร
รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

นางเกษณี สีไพร
นักจัดการงานทั่วไปชพ.
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นายวีรัตน์ สานุมิตร
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นางสุรินทร์ รุดเครือ
ผอ.กลุ่มกลุ่มลูกเสือยุวกาชาด
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จำนวนบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2565)

จำนวนบุคลากร (คน)
ที่

กลุ่ม/หน่วย

ผู้บริหารและ
บุคลากรกลุ่ม/หน่วย

1

ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

3

2

กลุ่มอำนวยการ

5

3

กลุ่มนโยบายและแผน

6

4

กลุ่มบริหารงานบุคคล

6

5

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

13

6

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

4

7

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

4

8

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

4

9

หน่วยตรวจสอบภายใน

1

รวม

46

ลูกจ้างประจำ/
ลูกจ้างชั่วคราว

3

3

ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย มีหน่วยงานจัดการศึกษาในแต่ละสังกัดที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาทั้ง
ในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน ได้แก่
1. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย.
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
1.1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย หน้า 5

1.1.3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย
- โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
- โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
1.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1.2.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ
1.2.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.3.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
1.3.2 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
1.3.3 วิทยาลัยเทคนิคเทิง
1.3.4 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
1.3.5 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
1.3.6 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
1.3.7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
1.3.8 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
1.3.9 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทย-เยอรมัน
1.3.10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
1.3.11 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-เอเซีย
1.3.12 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
1.3.13 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจทวีเอสซีอินเตอร์เนชั่นแนล
1.4 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1.4.1 ศูนย์การพัฒนานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล (กศน.ตำบล)
1.4.2 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
2. สังกัดกระทรวงอืน่ ๆ จำนวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย
2.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2.1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.1.2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2.1.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
2.1.4 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย
2.1.5 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย
2.1.6 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2.1.7 วิทยาลัยเชียงราย
2.1.8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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2.2 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2.2.1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
2.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
2.3.1 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2.4.1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
2.4.2 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
2.5 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2.5.1 สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ปีการศึกษา 2564 การจัดการศึกษาในระบบของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่นๆ ในพื้นที่
รับผิดชอบของจังหวัดเชียงราย มีข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา ได้แก่ จำนวนสถานศึกษาและจำนวนนักเรียน/
นักศึกษา ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จำนวนสถานศึกษา และจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ในจังหวัดเชียงราย จำแนกตามสังกัด
ปีการศึกษา 2564
สังกัด
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(สพป.)
1.1 สพป.เชียงราย เขต 1
1.2 สพป.เชียงราย เขต 2
1.3 สพป.เชียงราย เขต 3
1.4 สพป.เชียงราย เขต 4
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(สพม.)
1.5 สพม.เชียงราย
- สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
1.6 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
1.7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.8 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

สถานศึกษา/ นักเรียน/
สังกัด
นักศึกษา
(แห่ง)
(คน)

ห้องเรียน/ ครู/
ศูนย์การ อาจารย์
เรียน
(คน)

พักนอน
(แห่ง)

โฮม
สคูล
(แห่ง)

584

130,483

7,006

9,983

-

21

540
104
164
139
133
41

97,365
19,670
23,135
34,445
20,115
31,532

5,809
1,125
1,542
1,797
1,345
1,070

7,680
1,503
2,018
2,469
1,690
2,126

-

17
7
3
4
3
4

41
3
1
1
1

31,532
1,586
374
805
407

1,070
127
57
24
46

2,126
177
71
106

-

4
-
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2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.)
2.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ
2.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.)
3.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
3.2 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงราย
3.3 วิทยาลัยเทคนิคเทิง
3.4 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
3.5 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
3.6 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
3.7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
3.8 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
3.9 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทยเยอรมัน
3.10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
3.11 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-เอเซีย
3.12 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
3.13 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
4. สนำนักงานกศน. จังหวัดเชียงราย
4.1 ศูนย์การพัฒนานอกระบบและการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยตำบล (กศน.ตำบล)
4.1 ศูนย์การพัฒนานอกระบบและการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยตำบล (กศน.ตำบล)
5. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.)
5.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5.2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงราย
5.4 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย
5.5 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย
5.6 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
5.7 วิทยาลัยเชียงราย
5.8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)
6.1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

205
73
132

25,985
26,913
9,542

-

2,662
2,146
516

-

-

13
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15,855
3436
1575
1299
736
655
698
3292
635
505

-

770
168
56
49
28
53
71
115
76
32

-

-

1
1
1
1
140
18

1257
377
518
872
16,271
16,271

-

38
19
30
35
46
46

-

-

122

-

-

-

-

-

-

8
1
1
1

29,994
11,211
14,499
1,315

-

3,257
1,031
1,891
187

-

-

1
1

73
986

-

61

-

-

36

-

-

51
300
300

-

-

1
1
1
21
21

-

-

1,148
762
1,801
1,801

-

-
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สังกัด
7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
7.1 โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
8. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
8.1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน/ศูนย์การ
เรียนตำรวจตระเวนชายแดน
9. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
9.1 สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
รวมทั้งสิ้น

สถานศึกษา/ นักเรียน/ ห้องเรียน/ ครู/
พักนอน
สังกัด
นักศึกษา ศูนย์การ อาจารย์
(แห่ง)
(แห่ง)
(คน)
เรียน
(คน)
495
34,660
2,288
55
19,609
994
440
11,497
1,294
-

12
12

1,421
1,421

47
47
1,525

3,567
3,567
260,037

-

7,006

โฮม
สคูล
(แห่ง)
-

130
130

-

-

19,436

-

21

ตารางที่ 2 จำนวนสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่นๆ จำแนกตามระดับการจัดการศึกษา/
สังกัด ปีการศึกษา 2564
สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1.3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1.4 โฮมสคูล
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (กศน.อำเภอ)
กระทรวงอื่นๆ
5. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
8. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน
9. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รวมทุกสังกัด

ระดับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา

รวม

584
540
41
3
21
74
18

13
2

-

584
540
41
3
21
74
13
20

1
21
495
12
47
1,252

15

7
7

8
21
495
12
47
1,274
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ตารางที่ 3 จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับ/ประเภทการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่

สังกัด

1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.)
1.1 สพป.เชียงราย เขต 1
1.2 สพป.เชียงราย เขต 2
1.3 สพป.เชียงราย เขต 3
1.4 สพป.เชียงราย เขต 4
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.)
1.5 สพม.เชียงราย
- สำนักงานบริหารงานการศึกษา
พิเศษ (สศศ.)
1.6 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
1.7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.8 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.)
2.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ
2.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3.1 ศูนย์การพัฒนานอกระบบและ
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล
(กศน.ตำบล)
3.2 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทย
ภูเขา “แม่ฟา้ หลวง” (ศรช.)
3.3 ศูนย์การจัดการศึกษาสำหรับ
ชุมชนบนพื้นที่สูง (ศศช.)
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(พศ.)
4.1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5.1 โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2

3

4

5

เตรียม เตรียม
ความ อนุบาล
พร้อม
374
-

ประเภทการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุบาล/ ประถมศึ ม.ต้น
ม.ปลาย
เด็กเล็ก กษา

รวม

17,871

65,507

29,672

17,059

130,483

-

-

17,859

65,189

12,998

1,319

97,365

-

-

3,501
4,697
5,677
3,984
-

14,592
15,372
21,616
13,609
-

1,577
3,066
5,833
2,522
16,117

1,319
15,415

19,670
23,135
34,445
20,115
31,532

374

-

-

318

16,117
557

15,415
325

31,532
1,586

374
-

-

-

-

-

-

12

12

160
158

431
126

214
111

374
805
407

-

7,287
7,287
-

13,317
13,317
-

4,124
4,124
-

1,963
1,963
-

26,691
26,691
-

-

-

-

2,967

-

13,003

16,137

-

-

-

2,967

-

13,003

16,137

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,084

710

1,794

-

-

16,150
4,653

1,084
4,354
4,354

710
3,316
3,316

1,794
31,106
19,609

-

-

11,497

7,286
7,286
-

-

-

11,497
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ที่

สังกัด

6

กองกำกับการตำรวจตระเวน
ชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6.1 โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน/ศูนย์การเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
7.1 สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
รวมทุกสังกัด

7

เตรียม
ความ
พร้อม
-

เตรียม
อนุบาล

374

ประเภทการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุบาล/ ประถมศึ ม.ต้น
ม.ปลาย
เด็กเล็ก กษา

-

รวม

383

906

131

-

1,420

3,567

383
-

906

131

1,420
3,567

3,567
3,567

41,691

3,567
211,198

-

-

-

89,983

39,365

36,051

ตารางที่ 4 จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ที่

สังกัด

1

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.)
1.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
1.2 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
เชียงราย
1.3 วิทยาลัยเทคนิคเทิง
1.4 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
1.5 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
1.6 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
1.7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
1.8 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงราย
1.9 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
เชียงรายไทย-เยอรมัน
1.10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ
เชียงราย
1.11 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-เอเซีย
1.12 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
1.13 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ

อาชีวศึกษา
ปวช.
ปวส.
10,505 5,047

ประเภทการจัดการศึกษา
อุดมศึกษา
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท
ป.เอก
303
-

รวม
15,855

1,961
1,254

1,386
321

89
-

-

-

-

3,436
1,575

991
527
527
536
1,946
469

308
209
128
162
1,164
134

182
32

-

-

-

1,299
736
655
698
3,292
635

309

196

-

-

-

-

505

500

757

-

-

-

-

1,257

214
500
771

163
18
101

-

-

-

-

377
518
872
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ประเภทการจัดการศึกษา
ที่

สังกัด
อาชีวศึกษา
ปวช.

2

อุดมศึกษา

ปวส.

ป.ตรี

ป.บัณฑิต

รวม

ป.โท

ป.เอก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

-

100

26,663

259

920

231

28,173

-

-

10,603

253

293

62

11,211

2.2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-

-

13,703

-

627

169

14,499

2.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย
2.4 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

-

100

1,215

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
เชียงราย
2.6 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2.7 วิทยาลัยเชียงราย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
รวมทุกสังกัด

-

-

-

-

-

-

259

920

231

44,028

10,505

5,147

1,142
26,966

6

1,315

1,148

ผลการวัดคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2564
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีการทดสอบทางการระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อประเมิน
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเด็กและเยาวชนทุกคน และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อเป็น
การสะท้อนผลคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงขอสรุปผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562 - 2564 จำแนกตามระดับ/สังกัด
ที่

ระดับ

1
ระดับประเทศ
2
กระทรวงศึกษาธิการ
3
ระดับภาคเหนือ
4
ศธ.ภาค 16
5
ศธจ.เชียงราย
6
สพฐ. (เชียงราย)
7
สช. (เชียงราย)
8
อว. (เชียงราย)
9
อปท. (เชียงราย)
10
ตชด. (เชียงราย)
เปรียบเทียบจังหวัด/ประเทศ

ปีกศ. 2562
37.99
38.16
38.88
39.47
37.80
36.66
41.87
45.33
39.56
28.38
-0.19

คะแนนเฉลี่ย
ปีกศ. 2563
42.13
42.25
43.71
44.65
43.03
41.67
48.84
55.74
44.97
31.72
0.90

ปีกศ. 2564
40.19
40.21
42.23
43.39
41.83
41.03
44.91
73.56
44.22
32.99
1.65

เปรียบเทียบ 2 ปี
2564-2563
-1.94
-2.04
-1.47
-1.26
-1.20
-0.64
-3.94
17.83
-0.76
1.27
0.75

จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ท ี ่ 6 ปี ก ารศึ ก ษา 2562 - 2564 จำแนกตามระดั บ /สั ง กั ด พบว่ า ปี การศึ กษา 2563 - 2564 สำนั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนปีการศึกษา 2562 สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ เมื่อ เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา พบว่า ระดับ/สังกัด ส่วน
ใหญ่ มีคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2564 ต่ำกว่าปีการศึกษา 2563 ยกเว้น ระดับ/สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ในจังหวัดเชียงราย) และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ที่มีคะแนนเฉลี่ยใน ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าปีการศึกษา 2563 และผล
การทดสอบนักเรียนสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ในจังหวัด
เชียงราย) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ปีการศึกษา 2564 เท่ากับ 73.56 รองลงมาปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 55.74
และปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 45.33 ตามลำดับ
ตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562 – 2564 ระดับจังหวัดเชียงราย จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ย / ปีการศึกษา
ปีกศ. 2562
48.69
33.06
35.53
33.91
37.80

ปีกศ. 2563
56.85
30.80
39.33
45.12
43.03

ปีกศ. 2564
52.38
38.49
35.78
40.67
41.83

เปรียบเทียบ 2 ปี
2564 - 2563
-4.47
7.69
-3.55
-4.45
-1.20
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จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2562 – 2564 ระดับจังหวัดเชียงราย พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2563
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 43.03 รองลงมา ปีการศึกษา 2564 เท่ากับ 41.83 และปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 37.80
ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 2564 – 2563 พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี ่ยในปี
การศึกษา 2564 ต่ำกว่าปีการศึกษา 2563 ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา
2564 สูงกว่าปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2564 ระดับ/สังกัด จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่

ระดับ/สังกัด

1
ระดับประเทศ
2
กระทรวงศึกษาธิการ
3
ภาคเหนือ
4
ศธ.ภาค 16
5
ศธจ.เชียงราย
6
สพฐ. (เชียงราย)
7
สช. (เชียงราย)
8
อว. (เชียงราย)
9
อปท. (เชียงราย)
10
ตชด. (เชียงราย)
เปรียบเทียบจังหวัด/ประเทศ

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2564 /กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิต
วิทย์
ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
50.38
36.83
34.31
39.22
40.19
50.47
36.87
34.36
39.15
40.21
53.02
38.48
36.03
41.40
42.23
54.41
39.75
37.05
42.36
43.39
52.38
38.49
35.78
40.67
41.83
52.08
38.01
35.47
38.57
41.03
53.74
40.44
37.21
48.24
44.91
76.75
66.25
57.50
93.75
73.56
54.78
40.00
36.80
45.28
44.22
39.17
31.55
30.52
30.73
32.99
2.00
1.66
1.47
1.45
1.65

จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2564 ระดับ/สังกัด จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน
ระดับ/สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ในจังหวัดเชียงราย) มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 73.56รองลงมา ระดับ/สังกัดสำนั กงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ในจัง หวัด
เชียงราย) เท่ากับ 44.91 และระดับ/สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ในจังหวัดเชียงราย) เท่ากับ 44.22
ตามลำดับ เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของระดับ/สังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ แยกรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ/สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (ในจังหวัดเชียงราย) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 76.75 รองลงมา ระดับ/สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (ในจังหวัดเชียงราย) เท่ากับ 54.78 และระดับ/สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ใน
จังหวัดเชียงราย) เท่ากับ 53.74 ตามลำดับ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ/สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม(ในจังหวัดเชียงราย) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 66.25 รองลงมา ระดับ /สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ในจังหวัดเชียงราย) เท่ากับ 40.44 และระดับ/สังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น(ในจังหวัดเชียงราย) เท่ากับ 40.00 ตามลำดับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ/สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม(ในจังหวัดเชียงราย) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 57.50 รองลงมา ระดับ /สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ในจังหวัดเชียงราย) เท่ากับ 37.21 และระดับ/สังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น(ในจังหวัดเชียงราย) เท่ากับ 36.80 ตามลำดับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับ/สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม(ในจังหวัดเชียงราย) มีคะแนนเฉลี่ยสูง สุด เท่ากับ 93.75 รองลงมา ระดับ /สัง กัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ในจังหวัดเชียงราย) เท่ากับ 48.24 และระดับ/สังกัดกรมส่ง เสริมการ
ปกครองท้องถิ่น(ในจังหวัดเชียงราย) เท่ากับ 45.28 ตามลำดับ
ตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562 - 2564 จำแนกตามระดับ/สังกัด
ที่

ระดับ/สังกัด

1 ระดับประเทศ
2 กระทรวงศึกษาธิการ
3 ภาคเหนือ
4 ศธภ.16
5 ศธจ.เชียงราย
6 สพฐ. (เชียงราย)
7 สพม. (เชียงราย)
8 สพป. (เชียงราย)
9 สช. (เชียงราย)
10 อปท. (เชียงราย)
11 พศ. (เชียงราย)
12 ตชด. (เชียงราย)
เปรียบเทียบ จังหวัด/ประเทศ

ปีกศ. 2562
36.30
36.69
37.41
37.65
37.03
36.99
39.19
33.74
35.64
41.98
30.64
28.66
0.73

คะแนนเฉลี่ย
ปีกศ. 2563
36.01
36.43
37.57
38.39
38.31
38.39
41.56
33.24
36.95
44.02
29.79
28.97
2.30

ปีกศ. 2564
34.56
34.75
36.07
36.39
36.11
36.19
38.31
32.96
34.94
39.66
29.28
28.00
1.56

เปรียบเทียบ 2 ปี
2564 - 2563
-1.45
-1.68
-1.50
-2.01
-2.20
-2.20
-3.25
-0.27
-2.00
-4.37
-0.51
-0.97
-0.75

จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2562 - 2564 จำแนกตามระดับ/สังกัด พบว่า ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อ เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา พบว่า ทุกระดับ/สังกัด ในปี
การศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า ปีการศึกษา 2563 และผลการทดสอบนักเรียนระดับสังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น (ในจังหวัดเชียงราย) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 44.02 รองลงมา ปี
การศึกษา 2562 เท่ากับ 41.98 และปีการศึกษา 2564 เท่ากับ 39.66 ตามลำดับ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย หน้า 15

ตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562 – 2564 ระดับจังหวัดเชียงราย จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ย
ปีกศ. 2562
56.20
27.81
30.57
33.55
37.03

ปีกศ. 2563
57.11
28.03
31.40
36.69
38.31

ปีกศ. 2564
54.58
25.26
32.57
32.03
36.11

เปรียบเทียบ 2 ปี
2564 - 2563
-2.53
-2.77
1.17
-4.66
-2.20

จากตารางที่ 9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2562 – 2564 ระดับจังหวัดเชียงราย พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน ปีการศึกษา
2563 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 38.31 รองลงมา ปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 37.03 และ ปีการศึกษา 2564
เท่ากับ 36.11 ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 2564-2563 พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนน
เฉลี่ยในปีการศึกษา 2564 ต่ำกว่าปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 10 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับบชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2564 ระดับ/สังกัด แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่

ระดับ/สังกัด

1 ระดับประเทศ
2 กระทรวงศึกษาธิการ
3 ภาคเหนือ
4 ศธภ.16
5 ศธจ.เชียงราย
6 สพฐ. (เชียงราย)
7 สพม. (เชียงราย)
8 สพป. (เชียงราย)
9 สช. (เชียงราย)
10 อปท. (เชียงราย)
11 พศ. (เชียงราย)
12 ตชด. (เชียงราย)
เปรียบเทียบจังหวัด/ประเทศ

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2564 /กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
51.19
51.62
54.30
54.97
54.58
54.87
57.32
51.12
53.62
58.99
43.43
39.14
3.39

คณิต
24.47
24.62
25.48
25.79
25.26
25.70
27.89
22.35
23.19
27.11
18.83
19.59
0.79

วิทย์
31.45
31.55
32.60
33.01
32.57
32.69
33.96
30.77
32.09
34.08
28.48
28.66
1.12

ภาษาอังกฤษ
31.11
31.21
31.91
31.77
32.03
31.49
34.07
27.61
30.87
38.44
26.39
24.61
0.92

รวมเฉลี่ย
34.56
34.75
36.07
36.39
36.11
36.19
38.31
32.96
34.94
39.66
29.28
28.00
1.56
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จากตารางที่ 10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดั บชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ปีการศึกษา 2564 ระดับ/สังกัด จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน
ระดับ/สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ในจังหวัดเชียงราย) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 39.66 รองลงมา
ระดับ/สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา (ในจังหวัดเชียงราย) เท่ากับ 38.31 และระดับ/สังกั ด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ในจังหวัดเชียงราย) เท่ากับ 36.19 ตามลำดับ เมื่อพิจารณารายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของระดับ/สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ แยกรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ/สัง กัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ในจัง หวัดเชียงราย)
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 58.99 รองลงมาระดับ/สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ในจังหวัด
เชียงราย) เท่ากับ 57.32 และระดับ/สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ในจังหวัดเชียงราย)
เท่ากับ 54.87 ตามลำดับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ ระดับ/สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา (ในจังหวั ด
เชียงราย) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 27.89 รองลงมาระดับ/สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ในจังหวัด
เชียงราย) เท่ากับ 27.11 และระดับ/สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ในจังหวัดเชียงราย) เท่ากับ
25.70 ตามลำดับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ/สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ในจังหวัดเชียงราย)
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 34.08 รองลงมาระดับ/สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ในจังหวัด
เชียงราย) เท่ากับ 33.96 และระดับ/สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ในจังหวัดเชียงราย)
เท่ากับ 32.69 ตามลำดับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับ/สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ในจังหวัดเชียงราย)
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 38.44 รองลงมาระดับ/สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ในจังหวัด
เชียงราย) เท่ากับ 34.07 และระดับ/สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ในจังหวัดเชียงราย) เท่ากับ
31.49 ตามลำดับ
ตารางที่ 11 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562 – 2564 ระดับจังหวัดเชียงราย จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยรวม

ปีกศ. 2562
41.96
35.75
25.87
29.44
29.16
32.44

คะแนนเฉลี่ย
ปีกศ. 2563
44.65
36.03
26.44
33.38
29.90
34.08

ปีกศ. 2564
48.49
37.79
22.24
29.52
27.21
33.05

เปรียบเทียบ 2 ปี
2564 - 2563
3.84
1.76
-4.20
-3.86
-2.69
-1.03

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย หน้า 17

จากตารางที่ 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2562 – 2564 ระดับจังหวัดเชียงราย พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปีการศึกษา2563 มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 34.08 รองลงมา ปีการศึกษา 2564 เท่ากับ 33.05 และปีการศึกษา2562 เท่ากับ 32.44
ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 2564 - 2563 พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยในปี
การศึกษา 2564 ต่ำกว่าปีการศึกษา 2563 ดังแสดงในแผนภาพที่ 9
ตารางที่ 12 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2564 ระดับ/สังกัด แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่

ระดับ/สังกัด

1 ระดับประเทศ
2 กระทรวงศึกษาธิการ
3 ภาคเหนือ
4 ศธ.ภาค 16
5 ศธจ.เชียงราย
6 สพฐ.(เชียงราย)
7 สพม.(เชียงราย)
8 สพป.(เชียงราย)
9 สช.(เชียงราย)
10 สศศ.(เชียงราย)
11 อปท.(เชียงราย)
12 พศ.(เชียงราย)
เปรียบเทียบจังหวัด/ประเทศ

ภาษาไทย
46.40
46.82
49.90
50.32
48.49
48.88
49.91
40.67
43.70
39.41
56.39
40.44
2.09

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2564 /กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคม
คณิต
วิทย์
ภาษาอังกฤษ
รวมเฉลี่ย
36.87
21.28
28.65
25.56
33.30
37.03
21.48
28.80
25.80
33.53
38.49
23.60
30.11
27.79
35.53
38.81
24.05
30.44
27.83
35.91
37.79
22.24
29.52
27.21
34.51
38.02
22.49
29.74
27.25
34.78
38.57
23.21
30.23
28.05
35.48
33.25
16.34
25.92
20.55
29.05
35.31
17.62
26.99
25.07
30.91
34.56
15.98
26.29
19.70
29.06
40.74
29.55
33.30
36.39
40.00
33.22
15.80
25.05
19.46
28.63
0.92
0.96
0.87
1.65
1.21

จากตารางที ่ 12 ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติ ข ั ้ นพื ้ นฐาน (O-NET) ชั ้ นมั ธยมศึ กษาปี ท ี ่ 6
ปีการศึกษา 2564 ระดับ/สังกัด จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน
ระดับ/สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ในจังหวัดเชียงราย) มีคะแนนเฉลี่ ยสูงสุด เท่ากับ 40.00 รองลงมา
ระดับ/สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ในจังหวัดเชียงราย) เท่ากับ 35.48 และระดับ/สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ในจังหวัดเชียงราย) เท่ากับ 34.78 ตามลำดับ เมื่อพิจารณารายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของระดับ/สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ แยกรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ/สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ในจังหวัดเชียงราย) มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 56.39 รองลงมาระดับ/สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ในจังหวัด
เชียงราย) เท่ากับ 49.91 และระดับ/สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ในจังหวัดเชียงราย)
เท่ากับ 48.88 ตามลำดับ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ/สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ในจังหวัดเชียงราย)
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 40.74 รองลงมา ระดับ/สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ในจังหวัด
เชียงราย) เท่ากับ 38.57 และระดับ/สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ในจังหวัดเชียงราย)
เท่ากับ 38.02 ตามลำดับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ/สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ในจังหวัดเชียงราย)
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 29.55 รองลงมา ระดับ/สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ในจังหวัด
เชียงราย) เท่ากับ 23.21 และระดับ/สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ในจังหวัดเชียงราย)
เท่ากับ 22.49 ตามลำดับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ/สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ในจังหวัดเชียงราย)
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 33.30 รองลงมาระดับ/สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ในจังหวัด
เชียงราย) เท่ากับ 30.23 และระดับ/สั งกั ดสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (ในจังหวัดเชี ยงราย)
เท่ากับ 29.74 ตามลำดับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับ/สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ในจังหวัดเชียงราย)
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 36.39 รองลงมาระดับ/สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ในจังหวัด
เชียงราย) เท่ากับ 28.05 และระดับ/สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน (ในจังหวัดเชียงราย)
เท่ากับ 27.25 ตามลำดับ
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ส่วนที่ 2
ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน
จังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2566-2570) ใช้เป็นกรอบทิศทางใน
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงานและหน่วยงานที่ดำเนินการจัดการศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนและเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการงบประมาณ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กิจกรรม
1. จัดทำประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย โดยความร่วมมือจากหน่วยงานการศึกษา
สถานศึกษา และเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
2. จัดทำข้อมูลสถานศึกษาพื้นที่ชายแดน จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง
อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น และ อำเภอเทิง ประจำปีการศึกษา 2565
เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาสถานศึกษาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจั งหวัดเชียงราย (พ.ศ.2566-2570)
และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4. รายงานผลการจัดทำแผนต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ผลการดำเนินงาน
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2561-2564)
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อขยายผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ให้ครอบคลุมกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ตามนโยบายและข้อสั่งการ
ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
2. สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เชี ย งราย มี ข ้ อ มู ล สถานศึ ก ษาพื ้ น ที ่ ช ายแดน จำนวน 7 อำเภอ
ประกอบด้วย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น
และ อำเภอเทิง ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาสถานศึกษาในพื้น ที่
ชายแดนจังหวัดเชียงราย
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ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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2. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างบูรณาการ
2. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ร่วมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำ
กิจกรรม
1. ประชุมบุคลากรในกลุ ่มงานพัฒนาระบบการจั ดการศึก ษาตลอดชีวิ ต เพื่อระดมความคิ ด เห็ น
วางแผน และออกแบบแนวทางการดำเนินโครงการ เพื่อเตรียมจัดทำโครงการ
2. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการจั ดการศึกษาตลอดชีวิ ต และศึกษานิเทศก์ ผู้ เ สนอโครงการ
ติดต่อ ประสานความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ ในส่วนการ
ดำเนินกิจกรรมการอบรมให้ความรู้และแนะแนวการศึกษา
3. นำเสนอแนวทางการขั บ เคลื ่ อ นโครงการส่ ง เสริ ม เวที แ ละประชาคมฯ ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศและชี้แจงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
4. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และแนะแนวการศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อ
ด้านอาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ทั้งนี้ ผู้เข้ารั บการอบรม ประกอบด้ วย นักเรียนจากโรงเรี ยนในพื้ นที่ อำเภอแม่ จั น จำนวน
๗ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สังกัด สพม.เชียงราย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา โรงเรียน
ธรรมจาริก-อุปถัมภ์ ๑ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน โรงเรียนบ้าน
โป่งน้ำร้อน สังกัด สพป.เชียงราย เขต ๓ และโรงเรียนวัดแม่คำวิทยา (สังฆประชาอุปภัมภ์) สังกัดสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
5. จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และแนะแนวการศึกษา
เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อด้านอาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ และเผยแพร่รายงานให้ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และบุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
6. นำเสนอผลการจั ดกิ จกรรมการอบรมเชิ งปฏิ บ ั ต ิ การเสริมสร้ างความรู ้ และแนะแนวการศึกษา
เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อด้านอาชีพ ในการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕
ผ่านระบบ Google Meet
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7. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรด้านอาชีพสู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการส่งเสริมเวที
และประชาคมเพื่อ การจั ดทำรู ปแบบและการพัฒนาหลัก สู ตรต่อเนื่องเชื ่อมโยงการศึกษาขั้นพื้น ฐานกั บ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูผู้สอนด้านอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี โรงเรียนบ้านป่าซาง
นาเงิน โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง และโรงเรียนบ้านพญาไพร สังกัด สพป.เชียงราย เขต ๓
8. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านอาชีพ
9. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
10. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงของโรงเรียน และทิศทาง
ของหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงในอนาคต
11. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
12. จัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ผลการดำเนินงาน
1. จังหวัดเชียงรายมีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาใน
ระดับจังหวัด อย่างน้อย ๑ หลักสูตร
2. จังหวัดเชียงรายมีผู้เรียนต่อสายอาชีพเพิ่มขึ้นตามบริบทของจังหวัด
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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3. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
(กิจกรรมการเรียนรู้ “ฝึกอาชีพ สร้างรายได้”)
การศึ
้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
วัตกถุษาขั
ประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทยและพระมหากรุณาธิคุณ
ที่มีต่อประชาชนคนไทย
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้า ที่
เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่งคงและมีคุณธรรม
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้นวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและ
ชุมชนของตนเอง
กิจกรรม
1. ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงาน
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็น พลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยกลุ่มเป้าหมาย จากสถานศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านปล้องตลาด โรงเรียน
บ้านปล้องใต้ โรงเรียนบ้านปล้องส้าน จำนวน 102 คน ได้แก่ ผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงราย
3. ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงานและรายงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน
ผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของหน่วยงานการศึก ษาในจัง หวั ดเชีย งราย
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงราย จำนวน 102 คน จากสถานศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
ปล้องตลาด โรงเรียนบ้านปล้องใต้ โรงเรียนบ้านปล้องส้าน มีความรู้ ความรู้ในเรื่องพระราชกรณียกิจของ
บูรพกษัตริย์ไทยและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนคนไทย และมีเจตคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
และบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่ เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิต ที่มั่นคงและมีคุณธรรม พร้อมทั้ง ได้เรียนรู้ถึง
นวัตกรรมวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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4. โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565
วัตถุประสงค์
1. เพื ่ อ น้อ มรำลึ กในพระมหากรุ ณ าธิ ค ุณ ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเ บศรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2. เพื่อปลูกฝัง ขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านความสามัคคี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ความเอื้อเฟื้อเผือแผ่ การแบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลหรือผลประโยชน์ตอบแทน ให้กับลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และสังคม ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
กิจกรรม
1. จัดทำโครงการฯ/ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ
3. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วัดฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และพื้นที่
ที่กำหนดในจังหวัดเชียงราย
4. สรุปผลรายงานผู้เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 109 คน บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จำนวน 54 คน
ชุดจิตอาสา 904 จำนวน 5 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี สมาชิก
ลู ก เสื อ เนตรนารี นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร จำนวน 50 คน ได้ ร ่ ว มน้ อ มรำลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ ค ุ ณ ของ
พระบาทสมเด็จพระบรม-ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีจิตอาสา และจิตสำนึกที่
ดี ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะและ
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
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5. โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนในโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯในระดับจังหวัด
กิจกรรม
ขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริส มเด็จ
พระเทพรั นตนราชสุ ด าสยามบรมราชกุ ม ารี ประจำปี ง บประมาณ 2565 โดยการนิเ ทศติ ดตามงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรูปแบบ ออนไลน์
และลงพื้นที่จริง
ผลการดำเนินงาน
ที่
1

วัน เดือน ปี

2

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2565
วันที่ 1 เดือน มิถุนายน 2565

3

วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2565
วันที่ 6 เดือน มิถุนายน 2565
วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม 2565

นางธิดา ขันดาวงศ์
(2วัน)
นางเสาวลักษณ์ นันชัย
บัว(2วัน)
นายอนุรักษ์ พรมเลข
(2วัน)
น.ส.พรรณาพัชร ฐากุล
สิริโชติ (2วัน)

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2565
5

วันที่ 6 เดือน มิถุนายน 2565
วันที่ 10 เดือน มิถุนายน 2565

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า(ผ่านการประเมินรับป้ายปี55
รับเกียรติบัตรขั้น1 56)

วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม 2565
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2565

4

ผู้นิเทศ

นายวีรัตน์ สานุมิตร
(2วัน)

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล (ผ่านการประเมินรับป้าย ปี 62)

โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา)
โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ
โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย
โรงเรียนป่าแดงวิทยา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำกืน
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา
โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขุ่นวิทยา
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
โรงเรียนตชด.บ้านฟ้าไทย อ.เวียงแก่น
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ที่

วัน เดือน ปี
วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม 2565

ผู้นิเทศ

โรงเรียนบ้านโฮ่ง (ผ่านประเมินรับป้ายปี55)

วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม 2565
6

วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม 2565
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2565

นายศิลป์ชัย ขันดาวงศ์
(6วัน)

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2565
7

วันที่ 1 เดือน มิถุนายน 2565

นางดวงคิด จรเอ้กา
(1วัน)

8

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2565

นางนรินทร ชมชื่น
(2วัน)

วันที่ 6 เดือน มิถุนายน 2565
วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม 2565
9
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2565
10 วันที่ 18

เดือน พฤษภาคม 2565

วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม 2565
11 วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม 2565
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2565
12 วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม 2565
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2565
13 วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม 2565
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2565
14 วันที่ 2 สิงหาคม 2565

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าจั่น
โรงเรียนบ้านป่าสัก
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู (ผ่านการประเมินรับป้ายปี55)

โรงเรียนบ้านขุนลาว
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
โรงเรียนบ้านเมืองน้อย (นิมมานเหมินทานุสรณ์)
โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รงั สรรค์)
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย)
โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก(ผ่านการประเมินรับป้ายปี56
รับเกียรติบัตรขั้น1ปี60)
โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา)

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 112

นายเกษมสรรค์ เขตบุญ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ
ไสย(2วัน)
มัธยมบ้านนาโต่
โรงเรียนสังวาลย์วิท 8
โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
นางกุลจิรา บัวผัน(2วัน) โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
นางสาวสะติม (2วัน)
โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม
โรงเรียนบ้านเวียงหมอก
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
นางสาวนันทนา จันฝั้น
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
(2วัน)
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา

นางวารุณี แก้วสุข
(2วัน)
จัดประชุม รร.สมาชิก

โรงเรียนบ้านหนองผำ
โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
โรงเรียนบ้านทรายทอง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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โครงการส่ส่งเสริ
งเสริมมการจั
การจัดดงานวั
งานวันนคล้คล้ายวั
ายวันนสถาปนายุ
สถาปนายุววกาชาดไทย
กาชาดไทย(100
(100ปีปียุยุววกาชาดไทย)
กาชาดไทย)
6.6.โครงการ
วัตถุประสงค์
1. เพื ่ อ ระลึ ก ถึ ง พระกรุ ณ าธิ ค ุ ณ ของสมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอเจ้ า ฟ้ า บริ พ ั ต รสุ ข ุ ม พั น ธ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บัง คับบัญ ชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักถึง ความสำคัญ ของ
กิจกรรมยุวกาชาด ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
อย่างทั่วถึง
กิจกรรม
จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ปี ยุวกาชาดไทย) และพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน
สวนสนาม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ผลการดำเนินงาน
เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด กรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 252 คน
เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย
และได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึก ษา
มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยอย่างทั่วถึง
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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7.7.โครงการ
การฝึกกอบรมเจ้
โครงการการฝึ
อบรมเจ้าาหน้
หน้าาทีที่แ่และผู
ละผู้บ้บังังคัคับบบับัญ
ญชายุ
ชายุววกาชาด
กาชาด หลั
หลักกสูสูตตรครู
รครูผผู้สู้สอนกิ
อนกิจจกรรมยุ
กรรมยุววกาชาด
กาชาด
วัตถุประสงค์
1. เพื ่ อ สนองพระราชดำรั ส ของสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุ ม ารี อุ ป นายิ ก าผู ้ อ ำนวยการสภากาชาดไทย ทรงต้ อ งการที ่ จ ะพั ฒ นายุ ว กาชาดให้ ท ั น สมั ย
ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. เพื่อให้ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด มีความสามารถตามศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้จัดกิจกรรม
ยุวกาชาดที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กิจกรรม
ดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
จำนวน 1 รุ่นจำนวน 60 คน ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ผลการดำเนินงาน
ผู ้ ผ ่ านการฝึ กอบรมทุ กคน มี ความรู ้ ความเข้ าใจ มี ท ั กษะและประสบการณ์ นำไปสู ่ การปฏิ บ ั ติ
ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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8.8.โครงการ
ดเลืดเลื
อกหมู
่ยุว่ยกาชาดต้
นแบบ
โครงการการคั
การคั
อกหมู
ุวกาชาดต้
นแบบประจำปี
ประจำปี2565
2565
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ สถานศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรทางยุวกาชาด
และสร้างขวัญกำลังใจในการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดเพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
กิจกรรม
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดทุกแห่ง ในจัง หวัดเชียงราย จัดส่ง ผลงานเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖5 เพื่อพิจารณาคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2565
ผลการดำเนินงาน
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาด ในจังหวัดเชียงราย จัดส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกหมู่
ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2565 จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทิงวิทยาคม
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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โครงการส่งส่เสริ
งเสริ
มระเบี
ยบวิ
เนตรนารีประจำปี
ประจำปีพ.ศ.
พ.ศ.2565
2565
9.9.โครงการ
มระเบี
ยบวิ
นัยนลูัยกลูเสืกเสื
อ อเนตรนารี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี ในเรื่องการมีระเบียบวินัย
มีความเข้มแข็ง อดทน มีความเป็นผู้นำ ความพร้อมเพียง ความสามัคคี รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะ
การอยู่ร่วมกัน สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
2. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
ที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีระเบียบวินัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีมาตรฐาน
3. เพื่อฟื้นฟูกิจการลูกเสือในสถานศึกษา และเพื่อให้ลูกเสือมีความรัก ความสนใจ และเห็นคุณค่า
กิจกรรมลูกเสือมากยิ่งขึ้น
กิจกรรม
1. กิจกรรรมที่ 1 จัดทำโครงการฯ ประชาสัมพันธ์ฯ
- ขออนุมัติโครงการ
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ
- เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดวันประกวดและวันตัดสินการประกวด
2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมความพร้อม
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยคณะกรรมการ
ตัดสิน การประกวด ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
- ประชุมตัวแทนสถานศึกษาที่ส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวฯ
3. กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการตามโครงการฯ
- รับคลิปจากสถานศึกษาที่เข้าประกวดฯ
- ตัดสินการประกวด โดยคณะกรรมการตัดสิน
- ประกาศผลการประกวดตัดสินการประกวดฯ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
4. กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ
- ส่งคลิปวีดีโอการประกวดระดับจังหวัดเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศให้สำนักการลูกเสือฯ
- สรุปรายงานผล แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ผลการดำเนินงาน
จัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี (คลิปวีดีโอ) ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกกองลูกเสือ เนตร
นารี แต่ละประเภทเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ซึ่งมีกองลูกเสือ เนตรนารี
จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เข้าร่วมประกวด จำนวน 2 กอง
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จำนวน 5 กอง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงราย จำนวน 2 กอง การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี (คลิปวีดีโอ) ระดับจังหวัด
โดยมีผลการประกวด ดังนี้
ประเภทที่ 1 ลูกเสือสำรอง ได้แก่
1. กองลูกเสือสำรอง โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ได้รับ รางวัลชนะเลิศ
ประเภทที่ 2 เนตรนารีสำรอง ได้แก่
1. กองเนตรนารีสำรอง โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ได้รับ รางวัลชนะเลิศ
2. กองเนตรนารีสำรอง โรงเรียนดอยลานพิทยา ได้รับ รางวัลชมเชย
ประเภทที่ 3 ลูกเสือสามัญ ได้แก่
1. กองลูกเสือสามัญ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ได้รับ รางวัลชนะเลิศ
2. กองลูกเสือสามัญ โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา ได้รับ รางวัลชมเชย
ประเภทที่ 4 เนตรนารีสามัญ ได้แก่
1. กองเนตรนารีสามัญ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ได้รับ รางวัลชนะเลิศ
ประเภทที่ 5 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้แก่
1. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนนครวิทยาคม ได้รับ รางวัลชนะเลิศ
ประเภทที่ 6 เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ได้แก่
1. กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ได้รับ รางวัลชนะเลิศ
2. กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนนครวิทยาคม ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ประเภทที่ 7 ลูกเสือวิสามัญ - ไม่มีผู้ส่งเข้าประกวด
ประเภทที่ 8 เนตรนารีวิสามัญ - ไม่มีผู้ส่งเข้าประกวด
ทั้งนี้ กองลูกเสือ เนตรนารี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภท สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย จะดำเนินการจัดส่งคลิปวีดีโอฯ ไปยัง สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เพื่อเข้าร่วมการ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ต่อไป
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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10.10.โครงการ
อ อเนตรนารี
โครงการลูกลูเสืกเสื
เนตรนารีจราจร
จราจรประจำปี
ประจำปี๒๕๖๕
2565
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย มีทักษะการใช้สัญญาณมือ สัญ ญาณนกหวีด ในการปฏิบัติหน้าที่การอำนวยความสะดวกด้ า น
การจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และสามารถนำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้อง
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้ง เครือข่ายจิตอาสาและการบำเพ็ญ ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือ สั ง คม
ด้านการจราจรของลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษาของตนเองและระหว่างสถานศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี เพิ่มมากขึ้น
กิจกรรม
1. จัดทำโครงการฯ/ประชาสัมพันธ์
- ขออนุมัติโครงการฯ
- ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมโครงการฯ หน่วยงานทางการศึกษา/เตรียมสถานที่
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ
2. ประชุมชี้แจงหลักสูตรลูกเสือจราจรและประชุมวิทยากรโครงการ
3. จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรลูกเสือ เนตรนารี จราจร จำนวน 3 วัน (ไป-กลับ ไม่พักนอน) ให้กับ
ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม และโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม จำนวน 80 คน และผู้บังคับบัญชา
ลู ก เสื อ เนตรนารี วิ ท ยากร เจ้ า หน้ า ที ่ จำนวน 2 0 คน รวม 100 คน ณ โรงเรี ย นยางฮอมวิ ท ยาคม
อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
4. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ และผู้เกี่ยวข้องทราบ
ผลการดำเนินงาน
ครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเอกชน ในจัง หวัดเชียงราย จำนวน
100 คน มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาอย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้
แนวทาง การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียนและนักศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางเดียวกัน
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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11.11.โครงการ
งเสริ
มการจั
ดเก็ดเก็
บข้บอข้มูอลมูด้ลาด้นลู
กเสืกเสื
อ อยุวยุกาชาดและกิ
จการนั
กเรีกยเรีนยน
โครงการการส่
การส่
งเสริ
มการจั
านลู
วกาชาดและกิ
จการนั
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายให้เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบันและ
ครอบคลุมตามภารกิจของหน่วยงาน
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการของ
โรงเรียนเอกชนในระบบ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ใช้เป็นแนวทางในการนำสารสนเทศไปใช้ใน
การพัฒนาการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
จัดการประชุม เชิงปฏิ บั ติก ารด้ านการจั ดทำฐานข้อมู ล ให้แก่เจ้า หน้ า ที ่แ ละครู ผู ้รั บ ผิ ด ชอบงาน
สารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
โรงเรียนเอกชน จำนวน 50 คน
ผลการดำเนินงาน
เจ้าหน้าที่ และครูผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนเอกชน จำนวน 50 คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของโรงเรียน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
สามารถนำสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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12.12.โครงการ
งเสริ
มความประพฤติ
นักเรีนยักนและนั
กศึกกษา
เชียดงราย
โครงการฝึกฝึอบรมแกนนำส่
กอบรมแกนนำส่
งเสริ
มความประพฤติ
เรียนและนั
ศึกจัษางหวัจัดงหวั
เชียงราย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแกนนำนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความประพฤติที่เหมาะสม
2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา ในการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
นักศึกษา และการเผยแพร่ ขยายผลองค์ความรู้แก่เพื่อนร่วมสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม
จัดการฝึกอบรมนักเรียนแกนนำส่ง เสริ มความประพฤตินัก เรียนและนักศึ กษา โดยรับสมัครจาก
คณะกรรมการสภานักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย
ผลการดำเนินงาน
1. มีสถานศึกษาจัดส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา จำนวน 34 แห่ง โดยมีนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และระดั บ ประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เขต 2 และ เขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชี ยงราย สำนักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนเอกชน จำนวน 195 คน คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ครูผู้ควบคุม และ
วิทยากร จำนวน 75 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 270 คน
2. นั ก เรี ย น สถานศึ ก ษา และหน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง มี ก ารนำความรู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ ไปใช้
ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤติในสถานศึกษา ขยายผลองค์ความรู้แก่เพื่อนร่วมสถานศึกษา
ให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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13.13.โครงการ
ไขปัไญขปัหายาเสพติ
ดที่สดนองตอบต่
อสภาพปั
ญหา ญ
ความต้
องการของ
เด็กและเยาวชน
โครงการป้อป้งกัอนงกัและแก้
นและแก้
ญหายาเสพติ
ที่สนองตอบต่
อสภาพปั
หา ความต้
องการของเด็
ก
และเยาวชน
ชุมชนและบริ
บทสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2565
ชุมวัชนและบริ
ตถุประสงค์บทสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2565
1. เพื่อยกระดับความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนที่มีปัญหายาเสพติดในพื้นที่
2. เพื่อขับเคลื่อนงานยาเสพติด ภายใต้กรอบ 5 ด้าน ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านการค้นหา ด้านการรักษา
ด้านการเฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ
3. เพื่อดำเนินงานเชิงรุก ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยเพิ่มความสำคัญในการดำเนินการ
กับกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้มากขึ้น
กิจกรรม
1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย
3. ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก ารคณะกรรมการดำเนิน งานโครงการป้ องกั นและแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติด
ที่สนองต่อสภาพปัญหา ความต้องการของเด็กและเยาวชน ชุมชนและบริบทสัง คมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2565 สถานศึกษาในพื้นที่เป้าหมาย 26 โรงเรียน
4. นำเสนอผลงานด้านการป้องกันและแก้ไ ขปัญหายาเสพติดเพื่ อคัดเลือกวิธีหรือแนวทางปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ผลการดำเนินงาน
จากการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ค ณะกรรมการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไ ขปัญ หายาเสพติ ด
ที่สนองตอบต่อสภาพปั ญ หา ความต้ อ งการของเด็ ก และเยาวชน ชุ ม ชนและบริบทสังคมในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย พ.ศ. 2565 โดยในกิจกรรมที่ 4 คั ด เลื อ กตั ว แทนแต่ ล ะกลุ่ ม นำเสนอวิ ธี ห รื อ แนวทางปฏิ บัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผลการคัดเลือก ดังนี้
1. โรงเรียนที่ได้รั บการคั ดเลื อกเป็น โรงเรียนต้นแบบระดั บยอดเยี่ยม ในด้านการป้องกัน และ
แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ระดั บ จั ง หวั ด จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่
1.1 โรงเรียนบ้านสันกอง
1.2 โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี
1.3 โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน
1.4 โรงเรียนริมโขงวิทยา
1.5 โรงเรียนบ้านห้วยลึก
2. โรงเรียนที่ได้รับ การคัด เลื อกเป็นโรงเรี ยนต้น แบบ ระดับดีมาก ในด้านการป้องกันและแก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด จำนวน 21 โรงเรียน ได้แก่
2.1 โรงเรียนบ้านปงเคียน
2.2 โรงเรียนบ้านสบรวก
2.3 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว
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2.4 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา
2.5 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร
2.6 โรงเรียน ตชด.สังวาลย์วิท 8
2.7 โรงเรียนบ้านปางห้า
2.8 โรงเรียนบ้านป่าแดง
2.9 โรงเรียนบ้านผาฮี้
2.10 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5
2.11 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์
2.12 โรงเรียน ตชด.อาชีวศึกษาเชียงรายพะเยา
2.13 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก
2.14 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
2.15 โรงเรียนเพียงหลวง 16
2.16 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์
2.17 โรงเรียนบ้านห้วยคุ
2.18 โรงเรียนบ้านห้วยหาน
2.19 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์
2.20 โรงเรียนเทศบาลตำบลหล่ายงาว(แจมป๋อง)
2.21 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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14. โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เยาวชนเชียงราย ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดเชียงราย จัดทำสื่อเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์
ในรูปแบบหนังสั้น
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดเชียงราย ตระหนักรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการป้องกันยาเสพติด
4. เพื่อนำผลงานสื่อที่เด็กและเยาวชนได้สร้างขึ้นนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
กิจกรรม
1. จัดทำโครงการฯ, จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เยาวชน
เชียงราย ปลอดภัย ห่างไกล ยาเสพติด”
2. ประชาสัมพันธ์ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เยาวชนเชียงราย ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด”
3. คัดเลือก สื่อสร้างสรรค์ “เยาวชนเชียงราย ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด”
4. สรุป รายงานผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดเชียงราย ทุกสังกัดส่งผลงานที่เข้าร่วมการประกวด จำนวน 20
ผลงาน ผลการประกวดดังนี้
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ โรงเรียนบ้านร่องธารวิทยา
ชื่อผลงาน เรื่องเหล้า (เล่า)...จากคนตาย :Death
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ได้แก่ โรงเรียนสามัคคีวิทยา
ชื่อผลงาน Tale of bad
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
ชื่อผลงาน ไม่สายเกิน
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
ชื่อผลงาน ใครฆ่า อาโต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ได้แก่ โรงเรียนปียะพรพิทยา
ชื่อผลงาน Drug No Safe Zone
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ได้แก่ โรงเรียนปล้องวิทยาคม
ชื่อผลงาน ไม่สายเกินไป
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ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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15. โครงการ นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาประจำปี 2565
วัตถุประสงค์
1. เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ บ ริ ห าร ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชายุ วกาชาดในจั ง หวั ด เชี ย งราย มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ มี ท ั กษะ
ประสบการณ์ ที่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการของ
กิจกรรมยุวกาชาด ให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของกาชาด
2. เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติดตาม ช่วยเหลือ แนะนำ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด
3. เพื ่ อ สร้ า งขวัญกำลังใจให้ ผ ู้ บ ริ ห าร ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชายุ วกาชาด และเกิ ด เครื อ ข่ า ยความร่วมมือ
ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด
กิจกรรม
การนิเทศ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนยุวกาชาด
ผลการดำเนินงาน
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ในจัง หวัด เชียงราย ที่เข้ารับการนิเทศ มีความรู้ ความเข้า ใจ
มีทักษะ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด และบริหารงานยุวกาชาดในหมู่ยุวกาชาด
ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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16. โครงการ การนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2565
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสถานศึกษา ได้รับความรู้ในการนิเทศการจัดกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสถานศึกษามีแนวทางในการถ่ายทอดความรู้กิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา ให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียนและนักศึกษา ได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน
กิจกรรม
การนิเทศ การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัดโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดเชียงราย
ผลการดำเนินงาน
ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียนเอกชน จำนวน 12 แห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจทวี เอส ซี
อิ น เตอร์ เ นชั ่ น แนล และคณะทำงาน รวมทั ้ ง สิ ้ น 30 คน ในสถานศึ ก ษา สามารถนำความรู ้ แนวทาง
การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียนและนักศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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17. โครงการการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2565
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
2. เพื่อให้ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สามารถบูรณาการและขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้อย่างเป็นระบบ มีกลไกและเอกภาพในการดำเนินการในจังหวัด
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ได้พัฒนาตนเอง พัฒนางานให้มีมาตรฐาน
กิจกรรม
จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่
ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน
ผลการดำเนินงาน
คณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงราย/เจ้าหน้าที่
ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการขับเคลื่อนงานการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผ ล และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งได้รับความรู้ มีแนวทางในการป้องกัน เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ประสานงานกับสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนัก ศึก ษา
ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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18. โครงการเปิ ด โลกทั ศ น์ ส ร้ า งเสริ ม และพั ฒ นาสมรรถนะยุ ว กาชาดดี เ ด่ น โล่ พ ระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุ ปนายิ กา
ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2565
วัตถุประสงค์
1. เป็ นการยกย่ องเชิ ด ชู เกี ยรติ สร้ างขวั ญ และกำลั ง ใจสำหรั บ ผู ้ ม ี ผ ลงานดี เ ด่ น เป็ น ที ่ ประจั ก ษ์
และเป็นแบบอย่างที่ดี
2. ส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
3. ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมยุวกาชาด
กิจกรรม
การพิจารณากลั่นกรองผลงานผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอนยุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด ให้รับรางวัลยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2565
1. ประเภท ผู้ให้การสนับสนุน (กลุ่มผู้ปฏิบัติ) ได้แก่
- นายเอกพงษ์ พิทักษ์กำพล ตำแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
2. ประเภท ครูผู้สอนยุวกาชาด (กลุ่มครูผู้สอนยุวกาชาด ระดับ 2) ได้แก่
- นางศรีวัย พญาปุโรหิต ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
- นางสาวสุพัตรา เขื่อนเพชร ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านธารทอง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ผลการดำเนินงาน
จัดส่งผลงานของยุวกาชาด ที่ผ่านการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองยุวกาชาดดีเด่น
โล่พระราชทานฯ ไปยังสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เพื่อเข้ารับการพิจารณาให้รับรางวัล
ยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2565 จำนวน 2 ราย ได้แก่
ประเภท ครูผู้สอนยุวกาชาด (กลุ่มครูผู้สอนยุวกาชาด ระดับ 2) ได้แก่
- นางศรีวัย พญาปุโรหิต ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
- นางสาวสุพัตรา เขื่อนเพชร ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านธารทอง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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19. โครงการ โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วัตถุประสงค์
เพื่อใช้กระบวนการด้านลูกเสือ สร้างบุคลิกภาพและพัฒนาการทางสังคมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศ โดยส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ ไม่มีการแบ่งแยกกีดกัน ในเรื่องเชื้อชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ลัทธิทางศาสนา ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลหรือ
เกี่ยวข้องกับการเมือง ตลอดจนส่งเสริมให้สถานศึกษานำหลักการด้านลูกเสือ ปลูกฝังหลักคิดที่ถูกต้องแก่
เยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นผู้มีความพอเพียง มีระเบียบวินัย มีความสุจริต มีจิต
อาสา มีความรับผิดชอบและมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
กิจกรรม
พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565 จำนวน 2 โรงเรียน เพื่อรับรางวัลโรงเรียนดี
วิถีลูกเสือ ของกระทรวงศึกษาธิการ
ผลการดำเนินงาน
มีโรงเรียนที่จัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา จัดส่งผลงานดีเด่นเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน
ดีวิถีลูกเสือ จำนวน 5 แห่ง โดยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากการตรวจสอบเล่มผลงาน จำนวน 2 แห่ง เข้ารับ
การพิจารณาจากสภาพจริง จำนวน 3 แห่ง ให้พิจารณาคัดเลือกเพียง 2 แห่ง ให้ รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ
ประจำปี 2565 ผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับรางวัลโรงเรียนดี
วิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้
1. โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จัง หวัดเชียงราย ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. 2565 ลำดับที่ 1 ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถี
ลูกเสือจากกระทรวงศึกษาธิการ
2. โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. 2565 ลำดับที่ 2 ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
3. โรงเรียนบ้านธารทอง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน
ดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. 2565 ลำดับที่ 3 ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือระดับจังหวัด
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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20. โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปี 2565
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างที่ดี
ทางการลูกเสือ
2. เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผ ู ้ ม ี ส ่ ว นเกี ่ ย วข้ อ งทั ้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที ่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมลู ก เสื อ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
3. เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดความภาคภูมิใจ และมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
กิจกรรม
พิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปี
2565 ตามประกาศ/หลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กผู ้ ม ี ผ ลงานดี เ ด่ น ต่ อ การพั ฒ นากิ จ กรรมลู ก เสื อ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 จำนวน 3 ประเภท ๆ ละ 1 ราย ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีผู้จัดส่ง ผลงานเพื่อ
เข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน 4 ราย ดังนี้
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นายราชัน มานะกิจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนนครวิทยาคม สังกัด สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ตำแหน่งทางลูกเสือ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนนครวิทยาคม
2. นายประจันทร์ อินประสงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อ.เชียงของ สังกัด กศน.
จังหวัดเชียงราย ตำแหน่งทางลูกเสือ ผู้ช่วยผู้ตรวจการประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ประเภทครูผู้สอน ได้แก่ นางสาวอริสา กำลังประสิทธิ์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตำแหน่งทางลูกเสือ รองผู้กำกับกองลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา
ประเภทผู้ให้การสนับสนุน ได้แก่ นางจันทร์จิรา พิทักษ์กำพล ตำแหน่ง อัตราจ้าง สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตำแหน่งทางลูกเสือ ผู้ช่วยผู้ตรวจการประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ผลการดำเนินงาน
1. คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติให้บุคคลที่จัดส่งผลงานฯ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้มี
ผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ประเภท
ประเภทละ 1 ราย ดังนี้
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่
นายราชัน มานะกิจ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนนครวิทยาคม
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ประเภทครูผู้สอน ได้แก่
นางสาวอริสา กำลังประสิทธิ์ ตำแหน่ง รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา
ประเภทผู้ให้การสนับสนุน ได้แก่
นางจันทร์จิรา พิทักษ์กำพล ตำแหน่ง อัตราจ้าง สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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21. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
2. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้
มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสืบสานพระราชปณิธาน รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เกิดความรักและความศรัทธาในกิจการลูกเสือที่ช่วยส่ง เสริม สนับสนุนให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย
มีความอดทน และมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
กิจกรรม
จัดกิจกรรมนำเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญ ชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ปลูกป่าด้วยไม้ผลยืนต้น
จำนวน 100 ต้ น ตามโครงการปลู ก ป่ า เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ร ิ ก ิ ต ิ ์ ระบรมราชิ น ี น าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ผลการดำเนินงาน
เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ร่วมปลูกป่าด้วยไม้ผลยืนต้น จำนวน 100 ต้น
ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 97 คน
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22. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียน
ที่มีเลขประจำตัว ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ในจังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียน
ราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ให้แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อถอดบทเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและแก้ไ ขปัญ หาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็ก
นักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ของจังหวัดเชียงราย
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างพัฒนาองค์ความรู้/ การจัดการศึกษาและแก้ไ ขปัญหาสถานะทาง
ทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ผ่านออนไลน์
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทาง
ทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ของจังหวัดเชียงราย
ผลการดำเนินงาน
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เชียงราย จำนวน 80 คน
ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของ
เด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
1. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ
การศึ ก ษารวมทั ้ ง การยกระดั บ คุ ณ ภาพ และประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การศึ ก ษาอย่ า งบู ร ณาการร่ ว มกั น
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศอย่างบูรณาการ ด้านนวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา
ในระดับจังหวัด
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้นักเรียนมี คะแนนผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
กิจกรรม
1. ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน (Situation: S)
1.1 รั บ แนวทางการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวั ต กรรม
การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.1.1 ประชุมชี้แจงแนวดำเนินโครงการให้กับคณะศึกษานิเทศก์
1.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับ ศธจ.ชร
1.1.3 ศึกษาสภาพปัจจุบันการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงาน
การศึกษา (สพป., สพม., สช., กศน. ตชด. ท้องถิ่น และ พระปริยัติธรรม) ในจังหวัดเชียงราย
2. ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการดำเนินงาน (Plan: P)
2.1 ประชุมชี้แจงโครงการและวางแผนดำเนินโครงการ แก่ ผู้บริหาร และบุคลากรหน่วยงาน
การศึกษาในจังหวัดเชียงราย (สพป., สพม., สช., กศน., ตชด. ท้องถิ่น และ พระปริยัติธรรม) เพื่อสร้างเครือข่าย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.1.1 นำเสนอภาพรวมของการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิก ารจัง หวัด และหน่วยงาน
การศึกษาในจังหวัด แต่ละหน่วยงานการศึกษานำเสนอผลข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.1.2 แต่ ง ตั ้ งคณะทำงาน ประกอบด้ วย สพป., สพม., สช., กศน. ตชด. ท้ อ งถิ ่ น และ
พระปริยัติธรรม (รวม ๑๐ หน่วยงานทางการศึกษา)
2.1.3 ชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงาน และเครื่องมือการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน
ที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางดำเนินการที่ สป.กำหนด
3. ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินงานตามแผน (DO: D)
3.1 การส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ รูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล และการบริหารการจัดการศึกษา
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3.2 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การนิเทศ
ติดตามและประเมินผล และการบริหารการจัดการศึกษา
3.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ประชุ ม สร้ า งการรั บ รู ้ สร้ า งข้ อ ตกลง และร่ ว มวางแผน (Partnership agreement &
Action planning)
4. ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและตรวจสอบ(Check : C)
4.1 การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประกอบด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย
และตัวแทนจาก สพป., สพม., สช., กศน. ตชด. ท้องถิ่น และพระปริยัติธรรม
4.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
5. ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา (Act: A)
5.1 จัดกิจกรรมการสะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการขับเคลื่อน การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา กำหนดแนวทางแก้ไขและการพัฒนาต่อยอด
5.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ต่อภาคที่ ๑๖ และสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
ผลการดำเนินงาน
1. สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวัด เชี ย งราย และหน่ ว ยงานที ่ จ ั ด การศึ ก ษาในจั ง หวั ด เชี ยงราย
มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจัง หวัดเชียงรายจัง หวัด
มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้
และการนิเทศการศึกษา รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และทุก หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดเชียงรายมี
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีสถานศึกษาที่มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1. โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจั ดการศึ กษาปฐมวัยในระดับพื ้นที ่ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างทั่วถึงและมีพัฒนาการสมวัย
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
3. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีสว่ นร่วม
ในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
กิจกรรม
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จัง หวัด
เชียงราย ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
2. การอบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารมาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แห่ ง ชาติ ในรู ป แบบออนไลน์
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหารและครู ป ฐมวัย ในสัง กัด เอกชนจัง หวัด เชียงราย สช. จำนวน 68 โรงเรีย น
และผู ้ บ ริ ห ารและครู ป ฐมวั ย ในสั งกั ด กองกำกั บ การตำรวจตระเวนชายแดนที ่ 32 จำนวน 12 โรงเรียน
รวมผู้เข้าอบรม 313 คน
3. การถอดบทเรียน ต่อยอด การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าเด็กปฐมวัย (Executive Functions:EF)
ในรูปแบบออนไลน์กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหารและครูปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดเชียงรายมีผู้เข้าร่วมประชุม
ในรูปแบบ Google Meet
4. สรุปข้อมูลการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
5. คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย
ผลการดำเนินงาน
1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่ง เสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
2. สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการนำไปขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน สถานศึกษาหรือ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 12 ผลงาน
3. สถานศึกษาจังหวัดเชียงรายจัดการศึกษาระดับอนุบาล (อนุบาล 1 - 3) มีคุณภาพตามมาตรฐาน
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ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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2. โครงการ ส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ 2565
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมทัง้
ดำเนินการแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไ ขปัญ หาความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาและคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
3. เพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ
ของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
4. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติง านการส่ง เสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาของเครือข่าย
5. เพื่อประสาน ติดตาม และบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา
6. เพื่อประสาน ตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษาที่ประสบเหตุภัยพิบ ัติ
ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
กิจกรรม
การเฝ้าระวังปัญหาและสถานการณ์ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ของจังหวัดเชียงราย
โดยศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาจังหวัดเชียงราย อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
ผลการดำเนินงาน
นักเรียนและนักศึกษาในเขตพื้นที่จัง หวัดเชียงราย ได้รับการปกป้อง แก้ไ ข คุ้มครองและส่งเสริม
ความประพฤติ ส่งผลให้ปัญหาเกี่ยวกับความประพฤตินักเรียนนักศึกษาลดลง โดยการเฝ้าระวัง ปัญหาและ
สถานการณ์ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา โดยศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจัง หวัดเชียงราย
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และเข้าร่วมการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเชียงราย อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย หน้า 60

3. โครงการ การส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ
ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่จัง หวัดเชียงราย
พร้อมทั้ง ดำเนินการแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไ ขปัญ หาความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาและคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
3. เพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ
ของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
4. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาของเครือข่าย
5. เพื่อประสาน ติดตาม และบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา
6. เพื่อประสาน ตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษาที่ประสบเหตุภัยพิบ ัติ
ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
กิจกรรม
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในระบบ
สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR)
2. กำหนดรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐาน ในรูปแบบของ Model
การบริหาร การจัดการเรียน การสอน
3. การสร้างองค์ความรู้ โดย จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการ จำนวน ๑ วัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงราย
4. ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus group)
5. นำรูปแบบแนวทางการพัฒนา (Model) สู่การปฏิบัติ ตามรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึก ษา
แต่ละมาตรฐานสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
6. ดำเนินการประเมินผลจากการนิเทศ โดยใช้กระบวนการสะท้อนคิด (Reflection)
7. ดำเนิ น การรายงานผลการดำเนิ น งานให้ ก ั บ ผู ้ ท ี ่ ม ี ส ่ ว นเกี ่ ย วข้ อ ง ผู ้ ท ี ่ ม ี ส ่ ว นได้ เ สี ย ตลอดจน
เป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้กับสาธารณชนทราบ
ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงรายทุกโรงเรียน มีระบบการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
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ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
1. โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน
2. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนในระบบ ในกำกับของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายที่ได้รับ
เงินอุดหนุนจากรัฐ ใช้จ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และระเบียบ
ที่เกีย่ วข้อง มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
3. เพื่อตรวจสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อสรรหา
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
5. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
กิจกรรม
1. ตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียน
เอกชนให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
2. ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารของส่วนราชการที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ผลการดำเนินงาน
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการตรวจติดตามการบริหารจัดการงานการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ของโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 67 โรง และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 203 โรง
2. โรงเรี ย นเอกชนในระบบได้ ร ั บ เงิ น อุ ด หนนุ จ ากรั ฐ ทุ ก โรงเรี ย นใช้ จ ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ดั ง กล่ า ว
ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ มีการบริหารจัดการด้านบริหารทั่วไปและด้านงบประมาณ
อย่างเป็นระบบมีคุณภาพ
4. โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ได้รับการตรวจติดตามสถานการณ์ขอจัดตั้ง การจัดการ
เรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด
5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชนจังหวัดได้ครบตามกระบวนการสรรหา
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ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
1. โครงการ การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารการจั ด ทำแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาจั ง หวั ด เชี ย งราย
(พ.ศ. 2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจัง หวัดเชียงราย (พ.ศ.2566-2570) ใช้เป็นกรอบทิศทางในการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดเชียงราย /แผนปฏิบตั ิ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2. เพื ่ อ ให้ ห น่ ว ยงานทางการศึ ก ษาและสถานศึ ก ษานำแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาจั ง หวั ด เชี ย งราย
(พ.ศ. 2566-2570) ใช้เป็นกรอบทิศทางการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
3. เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ด้านพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัง หวัดเชียงราย และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
กิจกรรม
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2566-2570)
2. นำเสนอรายละเอียดร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เพื่อขอบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565
3. ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมาย
4. แจ้งแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาจังหวัด ให้ส่วนราชการ
หน่วยงานและสถานศึกษา ให้ใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาตามภารกิจที่รับผิดชอบ
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2566-2570) และ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อ ใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย หน้า 65

2. โครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
เป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการสำหรับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4
Roadmap) ไปสู่การปฏิบัติ
2. เพื่อใช้เป็นกรอบในการประสานจั ดเก็ บรวบรวมข้ อมูล ผลการดำเนินงาน กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ปี พ.ศ. 2565 – 2566
3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผลการดำเนินงานสำหรับการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (เป้าหมายหลักที่ 4)
กิจกรรม
1. ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายตัวชี้วัด SDG4
2. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 จังหวัด
เชียงราย
3. ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารโครงการจั ด ทำฐานข้ อ มู ล และระบบติ ด ตามประเมิ น ผลระดั บ พื ้ น ที่
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4
ผลการดำเนินงาน
1. จังหวัดเชียงราย มีฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ สนับสนุนการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 จำนวน ๑ ฉบับ
2. จังหวัดเชียงราย มีฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ สนับสนุนการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาSDG4 อย่างมีคุณภาพ
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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3. โครงการขั บ เคลื ่ อ นการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและประสิ ท ธิ ภ าพการศึ ก ษาจั ง หวั ด
โดยผ่านกลไก กศจ.
วัตถุประสงค์
1. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงรายตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565)
โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอื่น
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของสถานศึกษา ตามแนวทางดำเนินการ/ตัวชี้วัด/
การกำกับ ติดตาม และประเมินผล ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2563-2565)
3. เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา ตามแนวทางการดำเนินงานการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงราย(สะอาด ปลอดภัย น่ายล) และ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
กิจกรรม
1. สถานศึกษาจังหวัดเชียงราย จัดการศึกษาตามแนวทางดำเนินการ/ตัวชี้วัด/การกำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2563-2565)
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำแผนการนิเทศ ในการจัดการศึกษา ตามแนวทาง
จัดการศึกษาเพื่อให้เชียงรายเป็นเมือง สะอาด ปลอดภัย น่ายล
1.2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โรงเรียนทุกสังกัดที่เข้ารับการพัฒนาอบรมแกนนำพัฒนา
บุคลากรแกนนำ (ครู ก) ในการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อให้เชียงรายเป็นเมืองแห่ง
ความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล โดยศึกษานิเทศก์ประจำอำเภอ จำนวน 18 อำเภอ
2. จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” เพื่อให้ผู้เรียนทุกคน ได้เรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นเมืองเชียงราย
2.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเมืองเชียงราย
2.2 จัดทำร่างกรอบหลักสูตร โดยวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและท้องถิ่น
2.3 นำเสนอโครงร่างกรอบหลักสูตร และวิพากษ์โดยผู้เชี่ยวชำญ
2.4 จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย คู่มือหลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย”
และ หลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” จำนวน 7 เรื่อง
2.5 สำรวจความต้องการ/ประสงค์ที่จะนำหลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” สู่การปฏิบัติ
โดยพบว่ามีโรงเรียนที่มีความประสงค์ฯ จำนวน 11 โรงเรียน
2.6 การนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรระดับท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” ในสถานศึกษา โดย
เป็นการนิเทศ ติดตาม ให้คำแนะนำแก่โรงเรียนที่นำหลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” ไปใช้ในสถานศึกษา
ซึ่งจะลงพื้นที่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 12 แห่ง โดยคณะศึกษานิเทศก์ สนง.ศธจ.เชียงราย

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย หน้า 67

2.7 ประชุมแลกเปลี่ ยนเรียนรู ้ก ารนำหลัก สู ตรระดั บท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” ไปใช้ ใ น
สถานศึกษา โดยเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการนำหลักสูตรระดับท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” ไปใช้ใน
สถานศึกษา
2.8 สรุปรายงานผลโครงการ
ผลการดำเนินงาน
จังหวัดเชียงราย มีหลักสูตรท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้โรงเรียนที่กำหนดเป็นกลุ่มเป้าหมาย 12 แห่ง
นำไปทดลองใช้ ประกอบด้วย
1. คู่มือหลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย”
2. หลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” จำนวน 7 เล่ม/เรื่อง ได้แก่
เล่มที่ 1 ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย
เล่มที่ 2 ภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงราย
เล่มที่ 3 การเมืองการปกครองของจังหวัดเชียงราย
เล่มที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเชียงราย
เล่มที่ 5 สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
เล่มที่ 6 บุคคลสำคัญในจังหวัดเชียงราย
เล่มที่ 7 อาชีพสำคัญของประชาชนในจังหวัดเชียงราย
3. โรงเรียนที่กำหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายมี 12 แห่ง ได้แก่
1) โรงเรียนปัญญาวัฒน์
สังกัด สช.
2) โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
สังกัด สช.
3) โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาแม่จัน สังกัด สช.
4) โรงเรียนบัณฑิตพิทยา
สังกัด สช.
5) โรงเรียนบ้านแม่กรณ์
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1
6) โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1
7) โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1
8) โรงเรียนบ้านเกี๋ยง (คุรุราษฎร์วิทยา) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4
9) โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1
10) โรงเรียนบ้านหลู้
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1
11) โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1
12) โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4
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ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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4. โครงการ เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูน
ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ
2. เพื่อให้บ ุ ค ลากรสามารถปฏิบ ั ติร าชการได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ ส่ง ผลให้ง านตามภารกิ จ ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายครบทุกภารกิจ
3. เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้และประสบการณ์ จากแหล่ง เรียนรู้ต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นผลดีต่อราชการ
กิจกรรม
อบรมบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการเชียงราย จำนวน 50 คน ด้านการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับภารกิจทุกด้านของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ผลการดำเนินงาน
1. บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและส่งผลให้ง านตามภารกิจของ
สำนักงานศึกษาธิการเชียงราย บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทุกภารกิจ
2. บุคลากรสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อราชการ
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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5. โครงการโครงการตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์
ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการตรวจราชการ โดยบูรณาการเก็บข้อมูลที่สนับสนุนการตรวจติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการจัดการศึกษาระดับจังหวัด
2. เพื่อรายงานความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาต่อ
ผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ตามแผนปฏิบัติการตรวจติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กิจกรรม
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความร่วมมือศึกษาธิการจังหวัดลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัด
การเรียนการสอนและการดำเนินงาน ตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ระยะที่ 2
2. แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัด การรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของ
สถานศึกษาผ่าน TSC+ ตามข้อกำหนดแนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา รองรับการปิดภาคการศึก ษา
ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
3. แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาแจ้งสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย กรอกข้อมูลทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์การตรวจ ติดตามฯ (covid.moe.go.th)
4. ศึกษาธิการจังหวัดและคณะลงพื้นที่ติดตาม ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามกำหนดการมานิเทศติด ตามเชิงประจักษ์ เพื่อให้เห็นสภาพจริงการจัดการเรียนรู้
โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตที่โรงเรียน (Science Technology Innovation (ST) : Smart Intensive
Farming) ณ โรงเรียนชุมชนดอยช้าง และ ห้องเรียนสาขาบ้านใหม่พัฒนา โรงเรียนชุมชนดอยช้าง ตำบลวาวี
อำเภอแม่สรวย และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2564
5. จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามมาตรการ
ด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่
2/2564 ระยะที่ 2 (เดือนธันวาคม 2564 – มกราคม 2565) เพื่อรายงานศึกษาธิการภาค โดยกำหนดรายงาน
ผลครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 และรายงานผลครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 26 มกราคม 2565
6. เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และร่วมประชุม การ
ตรวจติดตามฯ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์ โควิด – 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านโปรแกรม
Google Meet โดยมี นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการภาค 16 เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มี สนง.ศธภ.
16 เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดประชุม ในการนี้ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายวัลลภ ไม้จำปาและคณะ ได้รายงาน
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ผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงต่อผู้ตรวจราชการ นอกจากนี้หัวหน้าหน่วยงานการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมรับฟังนโยบายอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564
7. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (e-Inspection) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด หน่วยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings
8. จัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการตามเผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจ
ราชการที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ตามประเด็น ที่เกี่ยวข้องในประเด็น : การฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเด็นการตรวจติดตาม
ข้อที่ 5 การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนหรือสถานศึกษาในจังหวัด เพื่อรองรับการเรียนการสอนในช่วงของ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งแบบ On site หรือ Online หรือแบบผสมผสาน (Hybrid) ประเด็น : การ
จัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว (BCG Model) และประเด็ น : การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต กลุ ่ ม เปราะบางรายครั ว เรื อ น
โดยศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้ร ายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ในการรับการตรวจราชการผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting
9. จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามมาตรการ
ด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่
2/2564 ระยะที่ 3 (เดือนกุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2565)
10. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการตาม
นโยบายเฉพาะด้าน (Agenda Based) นโยบายความปลอดภัยของผู้เรียน โดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัย
และบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม ๒๕๖๕ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อ.เชียงของ ตรวจ
เยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 4 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) อ.เทิง
มานำเสนอ การดำเนินการตามนโยบายความปลอดภัยฯ และตรวจเยี่ยม สถานศึกษาสังกัด สอศ. ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยอาชีวสึกษาเชียงราย และวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย, กศน.จังหวัด, กศน.อำเภอ
เมืองเชียงราย, โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม, โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา นำเสนอการดำเนินการตามนโยบายความ
ปลอดภัยฯ
11. จัดทำรายงานผลการการดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอแนะ
การตรวจราชการแบบบูร ณาการของคณะผู้ ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 16 ประจำปีง บประมาณ
พ.ศ. 2565 รอบที่ ๑ ตามที่เข้าร่วมนำเสนอประเด็นการตรวจราชการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิ การ
จั ง หวั ด เชี ย งราย ผ่ า นสื ่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบ Zoom Meeting ในวั น จั น ทร์ ที ่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565
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ในเรื่องเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖๕
12. รายงานผลการติดตามประเมิน ผลการจั ดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการ
ด้านสาธารณสุขในสถนการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาคเรียนที่
1/2565 (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2565 หน่วยงาน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
13. นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 18-20
กรกฎาคม 2565 ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย และโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ดำเนินการการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้มีความทันสมัย สอดรับกับวิถีใหม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนควบคู่ไปกับ
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และในวันพุธที่
20 กรกฎาคม 2565 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย ณ หอวัฒนธรรม
นิทัศน์เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกจังหวัดเชีย งราย (วัดฝั่งหมิ่น) อำเภอเมืองเชียงราย และพิพิธภัณฑ์พระ
ธาตุวัดถ้ำผาจม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
14. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ของคณะทำงานเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ตามนโยบายความปลอดภัยของผู้เรียน โดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัย และบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระหว่าง
วันที่ 28 - 31 สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดเชียงราย โดยลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ในวันที่
29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. และในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ผู้ตรวจราชการและคณะได้มา
ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
15. นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่การตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2565 โดยในวันที่ 31
สิงหาคม 2565 ณ เวลา 13.30– 16.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สังกัด สอศ. และในวันที่ 1 กันยายน
2565 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 และศูนย์ กศน.อำเภอ
เมืองเชียงราย
16. นายวรัท พฤกษาทวีกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ประชุมแลกเปลี่ ยน
เรี ย นรู ้ ก ารตรวจราชการระหว่ า งเขตตรวจราชการ และติ ด ตามนโยบายกา รตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 13.00 –
16.00 น. ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ในวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. มอบนโยบายการ
ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และนำเสนอ สรุปผลการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
และติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565
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โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมโพธิ์วดล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และ
ในวันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
17. นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะมีกำหนดการตรวจ
ราชการและการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการ ตามนโยบายการตรวจราชการที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
ให้รับผิดชอบ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (หลักเกณฑ์ PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 7 - 10 กันยายน 2565 จัง หวัด
เชียงรายและจังหวัดพะเยา โดยในวันที่ 9 กันยายน 2565 มีกำหนดการลงพื้นที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย เวลา 13.30 – 16.00 น.
ผลการดำเนินงาน
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีสรุปรายงานความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์
2. สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ที่ได้รับการตรวจติดตามประเมินผล
การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สามารถสะท้อนข้อมูลให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ได้อย่างมีคุณภาพ
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีสรุปรายงานความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ และได้ข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การบริหาร
จัดการ เพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุง พัฒนางานต่อไป
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีผลการดําเนินงานที่เป็นผลจากภารกิจด้านการบริหารจัดการ
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และผลการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีปัญหาอุปสรรค ดังนี้
ปัญหาอุปสรรค
1. สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื ้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 (COVID-19) ทำให้ ก ารดำเนิ น งานไม่ เ ป็ น
ไปตามแผนที่กำหนดไว้ เช่น ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ การนิเทศติดตามผู้เข้าร่วม
พัฒนานวัตกรรม การจัดแสดงผลงาน และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. การประชุมจัดทําแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ส่วนราชการ
บางส่วนไม่มีหัวหน้าส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน ส่วนใหญ่จะส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม
อํานาจการตัดสินใจ การวางแผนและความเข้าใจในนโยบายการจัดการศึกษา ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม
มี ค วามเข้ า ใจที ่ ไ ม่ ช ั ด เจนและไม่ ก ล้ า ที ่ จ ะตั ด สิ น ใจในการกำหนดนโยบายการจั ด การศึ ก ษาของ
จังหวัดเชียงราย
3. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดตั้ง ขึ้นใหม่ และยังไม่มีความพร้อมในการ
บริหารจัดการทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร การประสานงาน และสถานที่
ข้อเสนอแนะ
1. ปรับรูปแบบกิจกรรมการดำเนินงานในแผนงานโครงการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โดยลดกิจกรรมที่มีการ
รวมตั ว คนจานวนมาก เช่ น กิ จ กรรมการจั ด ประชุ ม การนิ เ ทศติ ด ตาม การจั ด แสดงผลงาน และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ปรับกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์
2. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายส่งเสริมการสร้างเครื อข่ายให้สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
นํากระบวนการ KM : Knowledge Management มาใช้พัฒนาตนเองและองค์กรแบบยั่งยืน
3. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานทางการศึกษา หาแนวทางพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ในจังหวัดเชียงรายร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
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คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา
นายวัลลภ
นายอภิวัฒน์
นายทศพร

ไม้จำปา
กันศรีเวียง
จันทร์เนตร

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

คณะผู้จัดทำ
พันจ่าตรีฉลอง
นางรัติกาล
นางสาวเพ็ชรสี
นายไกรพงษ์
นางสาวทิฆัมพร

อ่อนนวน
สุดใจ
วรรณรถ
จินดาคำ
สุวรรณทา

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

วิเคราะห์ เขียนรายงาน และจัดทำรูปเล่ม
นางสาวทิฆัมพร สุวรรณทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
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