
การประชุมสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษา 
“จากยอดดอยสูงสู่พื้นราบที่มั่นคง” 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
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ณ หอ้งเชียงรุง้  โรงแรมเวยีงอนิทรเ์ชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย                          











สรุปผลการวเิคราะห์ 

NT 

โรงเรียนท่ีควรต้องได้รับการพฒันายกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

O-NET 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวมทั้ง 2 วิชา 
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จ านวนโรงเรียน 

ผลการวเิคราะห์ NT ช้ันประถมศึกษาปีที ่3  

จ านวนโรงเรียนท่ีต้องได้รับการพฒันายกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

แยกตามรายวชิาและผลคะแนนรวมทั้ง 2 วชิา 



NT รวมทั้งสองวชิาต า่กว่าระดบัประเทศ 52 โรงเรียน 

ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 









โรงเรียนทีม่ผีลคะแนน NT  10 อนัดบัสุดท้าย  



O-NET รวมทั้ง 4 วชิาต า่กว่าระดบัประเทศ 

จ านวน 42 โรงเรียน 

ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาองักฤษ 







ผลการวเิคราะห์ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีที ่6  

จ านวนโรงเรียนท่ีควรต้องได้รับการพฒันายกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

แยกตามรายวชิา และผลคะแนนรวมทั้ง 4 วชิา 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมทั้ง 4 วิชา 
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จ านวนโรงเรียน 



รายช่ือโรงเรียนทีม่ผีลคะแนน O-NET 

10 อันดับสุดท้าย  



ผลการวเิคราะห์  NT รายกลุ่มเครือข่าย 
กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาศรีป่าซาง 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาแม่ค าแม่ไร่ 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาป่าตึง 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาท่าข้าวเปลอืก 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาจันจว้า 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาเวียงพางค า 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาเกาะช้าง 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาโป่งผาศรีเมืองชุม 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาดอยนางนอน 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาโครงการดอยตุง 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาป่าสักศรีดอนมูล 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาเวียงโยนกเชียงแสน 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาบ้านแซว 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาแม่เงิน 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาเทอดไทย 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาแม่สลองใน 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาดอยสันติคีรี 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาดอยหลวง 



ผลการวเิคราะห์  O-NET รายกลุ่มเครือข่าย 
กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาศรีป่าซาง 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาแม่ค าแม่ไร่ 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาป่าตึง 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาท่าข้าวเปลอืก 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาจันจว้า 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาเวียงพางค า 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาเกาะช้าง 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาโป่งผาศรีเมืองชุม 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาดอยนางนอน 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาโครงการพฒันาดอยตุง 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาป่าสักศรีดอนมูล 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาเวียงโยนกเชียงแสน 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาบ้านแซว 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาแม่เงิน 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาเทอดไทย 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาแม่สลองใน 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาดอยสันติคีรี 



กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาดอยหลวง 



รายช่ือ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

อ าเภอแม่สาย 



รายช่ือ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

อ าเภอแม่จัน 



อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
รายช่ือ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 



อ าเภอเชียงแสน 

รายช่ือ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 



อ าเภอดอยหลวง 

รายช่ือ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 



รายช่ือ O-NET ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 



ผลการทดสอบ NT ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
เปรียบเทียบผลการประเมนิย้อนหลงั 3 ปี 

วชิาภาษาไทย 



วชิาคณิตศาสตร์ 



ผลการทดสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
เทียบผลการทดสอบย้อยหลัง 3 ปี 

วชิาภาษาไทย 



วชิาคณิตศาสตร์ 



วชิาวทิยาศาสตร์ 



วชิาภาษาองักฤษ 



นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ าแนกตามสัญชาต ิ

ที่ สัญชาติ จ านวนนักเรียน ร้อยละ 

1 ไทย 19,980 57.62 

2 เมียนมา 3,479 10.03 

3 จีน 404 1.17 

4 ลาว 50 0.14 

5 กัมพูชา 26 0.07 

6 มาเลเซีย 20 0.06 

7 ญี่ปุ่น 4 0.01 

8 สิงคโปร์ 2 0.006 

9 อินโดนีเซีย 1 0.003 

10 ฟิลิปปินส์ 1 0.003 

  นักเรียนที่ไม่ปรากฏสัญชาติ 2,836 8.18 

  นักเรียนอ่ืนๆ เช่น ชาติพันธุ์ 7,874 22.71 

รวมนักเรียนทั้งหมด 34,675 100 

รวมนักเรียนต่างชาติที่มีสัญชาติชดัเจน 9 สัญชาติ 3,987 11.50 

รวมนักเรียนต่างชาติฯ + ไม่ปรากฏสัญชาติ + อื่นๆ 14,697 42.39 



นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3  

จ ำแนกตำมชำติพันธุ์\ 
  

ที่ ชาติพันธุ์ จ านวนนักเรียน ร้อยละ 

1 อาข่า 4,515 57.34 

2 ลาหู่ 723 9.18 

3 จีนฮ่อ 672 8.53 

4 ไทใหญ่ 452 5.74 

5 จีนคณะชาติ 336 4.27 

6 กระเหรี่ยง 257 3.26 

7 ม้ง 251 3.19 

8 เย้า 247 3.14 

9 ไทลื้อ 169 2.15 

10 ลีซอ 168 2.13 

11 ไทเขิน 84 1.07 

รวม 7,874 100 



ขนาดเล็ก 
41.73% 

ขนาดกลาง 
50.36% 

ขนาดใหญ่ 
5.04% 

ขนาดใหญ่พิเศษ 
2.88% 

โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 3  
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

ขนาดเลก็ 

ขนาดกลาง 

ขนาดใหญ่ 

ขนาดใหญ่พเิศษ 

ขนาดโรงเรียน จ านวนโรงเรียน 

โรงเรียนขนาดเล็ก (นร. 1 - 120 คน)   58 

โรงเรียนขนาดกลาง (นร. 121 - 600 คน)     70 

โรงเรียนขนาดใหญ่ (นร. 601 – 1,500 คน)    7 

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นร. 1,501 คนขึ้นไป)   4 



แม่จัน 28.78% 

แม่สาย 22.30% 

แม่ฟ้าหลวง 
22.30% 

เชียงแสน 
17.27% 

[ช่ือประเภท] 
[เปอร์เซ็นต์] 

โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 3  
จ าแนกตามอ าเภอ 

แม่จัน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง เชียงแสน ดอยหลวง 

การปฏิบัติงานในหน้าที่                                                                    
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

อ าเภอ 
จ านวนกลุ่ม
เครือข่ายฯ 

จ านวน
โรงเรียน 

1. แม่จัน 6 40 
2. แม่สาย 4 31 
3. แม่ฟ้าหลวง 4 31 
4. เชียงแสน 4 24 
5. ดอยหลวง 1 13 

รวม 19 139 

3. น าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและพัฒนางานตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นระบบ  

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 



 

1. ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่ม/อ าเภอ เช่น 
    ผลการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง 4 กลุ่มงาน ได้แก่  
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ  
และกลุ่มบริหารทั่วไป 
    รูปแบบ/วิธีการ/แนวทางการบริหารจัดการศึกษา และการสร้าง
เครือข่ายของแต่ละอ าเภอที่ประสบความส าเร็จ 
 

2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ของแต่ละกลุ่ม/อ าเภอ 

น าเสนอในรูปแบบ VTR , Powerpoint และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  
กลุ่มละไม่เกิน 15 นาที 

 ประเด็นการอภิปรายกลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 และน าเสนอ... 




