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ส่วนที ่1   
บทน ำ 

ข้อมูลทัว่ไปของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
1.1 ประวัติ 

โรงเรียนบา้นแม่จนั ตั้งอยูเ่ลขที่ 86 หมู่ 2 ถนนนาคพนัธ ์ต  าบลแม่จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดั
เชียงราย มีเน้ือที่ 19 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา ตั้งอยูใ่นชุมชนเมือง เป็นศูนยก์ลางทางการศึกษา และเป็น
แหล่งทีชุ่มชนมาใชบ้ริการดา้นต่าง ๆ อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค ์สนามกีฬา อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลาง
เผยแพร่งานวชิาการอีกดว้ย มีชุมชนในเขตร่วมบริการ รวม 10 หมู่บา้น 

เขตบริกำรทำงกำรศึกษำ 
มีนกัเรียนในเขตบริการ  จ  านวน  10  หมู่บา้น คือ 
หมู่ที่ 1 บา้นร้อง   ผูใ้หญ่บา้น ช่ือ นายสุพศิ  สุรินทร์แปง 
     ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
หมู่ที่ 2 บา้นแม่จนั   ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายชยัฤทธ์ิ   อภิขจรทรัพย ์
     ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
หมู่ที่ 3 ชุมชนแม่จนัตลาด  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นางอรพนิท ์กนัทะ 
     ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ คา้ขาย  
หมู่ที่ 4  ชุมชนเด่นป่าสกั              ผูใ้หญ่บา้น ช่ือ นายเมืองดี   ศรีวชิยั 
     ประชาชน ส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม คา้ขาย  
หมู่ที่ 5  ชุมชนบา้นปงตอง  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายณรงค ์ วงศแ์หวน 
                ประชาชน ส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม คา้ขาย 
หมู่ที ่6 บา้นหว้ยเวียงหวาย  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายอ านาจ   ใจมูล 
     ประชาชน ส่วนใหญ่ มีอาชีพ เกษตรกรรม 
หมู่ที่ 7 ชุมชนบา้นเหมืองฮ่อ  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นางกรรณิการ์  เทพโพธา 
     ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจา้ง 
หมู่ที่ 8  ชุมชนบา้นศาลา   ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายวรัิตน์     ติวงค ์
     ประธานส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้ง 
หมู่ที่ 11 บา้นปงออ้   ก านนัต าบลแม่จนั นายดวงแสง  มูลกาศ 
     ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม 
หมู่ที่ 12  บา้นสนัมงคล   ผูใ้หญ่บา้นช่ือ  นายจ านอง  ภิระบนั 
     ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตร 
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นอกเขตบริกำรทำงกำรศึกษำ 
หมู่ที่   9  บา้นหนองแวน่             ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายสมนึก   ปันปิน 
หมู่ที่  10  บา้นหว้ยโจ ้                 ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายณัฐพลธ ์  แซ่ยา่ง 
หมู่ที่  13  บา้นธรรมจาริก    ผูใ้หญ่บา้นช่ือนายคมสนั   ศรีเจริญพนัธ ์ 
หมู่ที่  14  บา้นจอป่าคา    ผูใ้หญ่บา้นช่ือ  นายอาจู  ยอแจะ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

โรงเรียนบ้ำนแม่จัน(เชียงแสนประชำนุสำสน์) 
ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 3 

 

สำระ/ช้ัน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 เฉลี่ย 

ภาษาไทย 77.73 75.47 75.23 66.79 69.65 70.14 68.53 63.54 59.21 69.59 

คณิตศาสตร์ 74.35 75.37 75.90 69.49 66.98 70.75 56.99 61.80 63.96 68.40 

วทิยาศาสตร์ 75.76 78.96 74.43 76.81 65.78 61.44 60.45 61.05 60.50 68.35 

สงัคมศึกษาฯ 75.03 75.88 76.32 71.48 73.75 77.91 66.65 65.38 64.05 71.83 

ประวตัิศาสตร์ 74.69 76.00 74.24 71.83 69.49 71.56 66.30 58.85 67.10 70.01 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80.38 77.58 82.10 80.15 74.23 71.55 71.34 63.89 76.72 75.33 

ศิลปะ 83.71 81.23 81.25 79.81 79.71 77.59 67.68 69.62 73.02 77.07 

การงานอาชีพฯ 84.35 79.02 83.58 82.02 79.88 74.44 73.52 62.75 76.86 77.38 

ภาษาองักฤษ 81.19 78.12 72.42 73.87 63.49 67.87 62.43 63.50 67.05 69.99 

ภาษาจีน 81.66 74.17 70.45 71.46 63.04 70.93 75.89 70.53 71.73 72.21 
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1.2  ข้อมูลครู  บุคลำกร นักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 

     1.2.1  ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน  ปีกำรศึกษำ 2561  (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภำคม 2561) 

ข้อมูลระดับช้ัน 
จ ำนวน
ห้องเรียน 

จ ำนวนนักเรียน 
หมำยเหตุ 

ชำย หญิง รวม 
อนุบาล 1 1 15 15 30  
อนุบาล 2 2 30 30 60  
อนุบาล 3 2 35 35 70  

รวม 5 80 80 160  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 5 77 83 160  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 5 85 83 168  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 5 74 73 147  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5 87 72 159  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 5 89 91 180  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5 90 90 180  

รวม 30 502 492 994  

มธัยมศึกษาปีที่ 1 4 82 78 160  
มธัยมศึกษาปีที่ 2 3 69 54 123  
มธัยมศึกษาปีที่ 3 3 64 43 107  

รวม  10 215 175 390  

นอกระบบประถม      
นอกระบบมธัยม      

รวม      

รวมทั้งหมด 45 797 747 1,544  
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1.2.2  ข้อมูลบุคลำกร  อัตรำก ำลัง 
      - ขอ้มูลจ านวนบคุลากรในโรงเรียน 

ประเภท จ ำนวนอัตรำ หมำยเหตุ 
ขา้ราชการครู 
ครูอตัราจา้งชัว่คราว 
ครูพีเ่ล้ียงเด็ก 
ลูกจา้งประจ า 
ลูกจา้งชัว่คราว 

63 
24 
14 
1 
- 

จ านวนอตัราขา้ราชการครู                   
รวมครูช่วยราชการ 

รวมทั้งหมด 102 
   -ขอ้มูลครูจ าแนกตามเพศ 

สถำนภำพ 
เพศ 

รวม 
ชำย หญิง 

ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 1 - 1 

รองผูอ้  านวยสถานศึกษา - 1 1 
ครูผูช่้วย 2 10 12 
ครู คศ. 1 2 3 5 
ครู คศ. 2 4 14 18 

ครู คศ. 3 1 25 26 

รวม 10 53 63 
   -ขอ้มูลครูจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

สถำนภำพ 
วุฒิกำรศึกษำ 

รวม 
ต ่ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ผูอ้  านวยการสถานศึกษา - - 1 - 1 

รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา - - 1 - 1 
ครูผูช่้วย - 12 - - 12 
ครู คศ. 1 - 3 2 - 5 

ครู คศ. 2 - 4 14 - 18 
ครู คศ. 3 - 24 2 - 26 
ครู คศ.4 - - - -  

รวม - 43 20 - 63 
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     1.2.3   ข้อมูลบุคลำกรอ่ืน 
-วทิยากรทอ้งถ่ิน จ านวน   1    คน 

1.3 ข้อมูลทรัพยำกรอ่ืน 

      1.3.1 แผนผังสถำนศึกษำ 
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   1.3.2   ข้อมูลอำคำรสถำนที่   

 1. อาคารเรียนแบบมาตรฐาน 
1.1  แบบ ป.3ก      ขนาด  2  ชั้น  8  หอ้งเรียน  1 หลงั 
1.2  แบบ ชร.014    ขนาด  2  ชั้น  8  หอ้งเรียน  1 หลงั 
1.3  แบบ  อจ.017   ขนาด  2  ชั้น  8  หอ้งเรียน  1 หลงั 
1.4  แบบ  สปช.2/28  ขนาด 3  ชั้น  18  หอ้งเรียน  1 หลงั 
1.5  แบบชร.01 จ านวน  8  หอ้งเรียน   1 หลงั 
1.6  แบบ 318 ล / 55 – ข เขตแผน่ดินไหว  4 ชั้น 18 หอ้งเรียน     
       ใตถุ้นโล่ง      1 หลงั  

       2. อาคารเรียน (สร้างเอง , บริจาค) 
  2.1  อาคารเรียน  ICT     1 หลงั 
  2.2  อาคารทกัษะ BMC  yello  house   1 หลงั 

     3.  อาคารประกอบตามมาตรฐาน 
  3.1 หอประชุม สปช. 206/26    1 หลงั 
                     3.2 ป้อมยาม                                                           1           หลงั 

3.3 ลานกีฬาอเนกประสงค(์แบบกรมพลศึกษา)    1            แห่ง 
3.5 โรงอาหารหอประชุมแบบ 101 ล./27 พเิศษ  
       ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพละศึกษา   1            หลงั 

      4.  อาคารประกอบ (สร้างเอง, บริจาค) 
  4.1 หอ้งพยาบาล      1 หลงั 
  4.2  ศาลา      2 หลงั 
  4.3  ศาลาหอ้งพกัครู     1 หลงั 
      5.  ส้วมแบบมาตรฐาน 
  5.1 นกัเรียนชาย สปช. 601/26              13 ที่นัง่ 
  5.2 นกัเรียนหญิง   สปช. 601/26              14 ที่นัง่ 
  5.3 ครูชาย      1 ที่นัง่ 
  5.4. ครูหญิง      1 ที่นัง่ 

5.5 นกัเรียนชาย สปช.     5 ที่นัง่ 
  5.6. นกัเรียนหญิง  สปช.     5 ที่นัง่ 
  5.5 อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่นัง่)    1            หลงั 
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       6.  ส้วม (สร้างเอง, บริจาค) 
  6.1  นกัเรียนชาย แบบ  ททบ.5    4 ที่นัง่ 
  6.2  นกัเรียนหญิง แบบ  ททบ.5    6 ที่นัง่ 
  6.3  ครูชาย      3 ที่นัง่ 
  6.4  ครูหญิง      4 ที่นัง่ 
                      6.5  ครู                                                                   3            ที่นัง่ 
       7.  หอ้งสมุด       1 หอ้ง 
       8.  หอ้งเรียนคอมพวิเตอร์     3 หอ้ง 
       9.  หอ้งปฏิบตัิการทางภาษา     1 หอ้ง 
      10. หอ้งปฏิบตัิการวทิยาศาสตร์    2 หอ้ง 
  10.1  วทิยท์ัว่ไป (ประถมศึกษา)    1 หอ้ง 
                      10.2  วทิยท์ัว่ไป (มธัยมศึกษาตอนตน้)    1 หอ้ง 
               11. แหล่งประกอบการอ่ืน 
                      11.1 ภายในโรงเรียน 
       - หอ้งปฏิบตัิการวทิยาศาสตร์ 
       - หอ้งปฏิบตัิการทางภาษา 
       - หอ้งปฏิบตัิการคณิตศาสตร์ 
       -  หอ้งปฏิบตัิคอมพวิเตอร์ 
       -  หอ้งสมุด 
       -  หอ้งดนตรี 
       -  บริเวณสนามโรงเรียน 
       -  สหกรณ์ร้านคา้โรงเรียน 
                                - สนามฟุตบอลแบบ ฟ.1/42 
                                 - หอ้งการจดัการความรู้ K M 
       - สนามกีฬาอเนกประสงค ์
                         11.2  ภายนอกโรงเรียน 
       -  หอ้งสมุดประชาชน 
       -  มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย 
       -  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
       -  ศูนยห์ตัถกรรมงานฝีมือดอยตุง 
       -  วดักาสา, วดัศรีบุญเรือง,  วดับา้นสนั 
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       -  ที่วา่การอ าเภอ  
       -  ที่ท  าการไปรษณียแ์ม่จนั 
       -  ศูนยห์ตัถกรรมเชียงราย 
       -  ศูนยฝึ์กวชิาชีพ อ าเภอพาน 
       -  ธนาคาร 
                                 -  ค่ายกองร้อย ตชด. 327  อ.แม่จนั 
       -  ศูนยก์ารศึกษาอาเซียนโรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ภำพรวมสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 (Profile I)  
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 

 (ระดับกำรศึกษำปฐมวัย(ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย ปี 2546) 

        โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดบัการศึกษาปฐมวยัในระดบัคุณภาพ ดีเยีย่ม  
ไดค้ะแนน 97.70 จาก 100 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย 

   
  

 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ      
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคม      
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา      
มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที่อยา่งมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   
 
 

 
 

 

มาตรฐานที่ 6 ผูบ้ริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหนา้ที่ 
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   
  

มาตรฐานที่ 7 แนวการจดัการศึกษา      
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

   
  

มำตรฐำนด้ำนกำรสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม  สนบัสนุน 
ใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

   
  

มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
มาตรฐานที่ 10 การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย  
ตามปรัชญา  วสิยัทศัน์  และจุดเนน้ของการศึกษาปฐมวยั 

   
  

มำตรฐำนด้ำนกำรมำตรกำรส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 11 การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและ 
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพือ่ยกระดบัคุณภาพให้สูงขึ้น 
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   (ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 

 
 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน      
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
    1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและ        
การคิดค  านวณ ตามเกณฑข์องแต่ละดบัชั้น 
    2) ความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหา 
    3) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ   
การส่ือสาร 
    4) ความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
    5) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจาก                  
ผลการสอบวดัระดบัชาติ 
    6) ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนดโดยไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดีของ
สงัคม 
2) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสงัคม 

     
 

 
 
 

 
 
 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

   
  

1. การมีเป้าหมาย วสิัยทศัน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชดัเจน 
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            โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดบัคุณภาพ ดีเยีย่ม  ได้
คะแนน ……………..  จาก 100 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม 
2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.1 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เนน้คุณภาพ
ของผูเ้รียนรอบดา้น ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอยา่งเป็น
รูปธรรม 
   2.2 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรใหมี้
ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
   2.3 การวางแผนการบริหารและการจดัการขอ้มูลสารสนเทศ
อยา่งเป็นระบบ  
   2.4 การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ
สงัคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ  

     
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

3. การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิ 
รับชอบต่อผลการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐาน  

   
  

4. การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดั
การศึกษา 

   
  

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคญั 

   
  

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้เ้รียน   
ทุกคนมีส่วนร่วม 

   
  

2. การจดัการเรียนการสอนที่ยดึโยงกบับริบทของชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน 

   
  

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียน                   
อยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

   
  

มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในทีม่ีประสิทธิผล      
 1.การใชร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในเพือ่ยกระดบั
คุณภาพการจดัการศึกษาใหดี้ยิง่ขึ้น 
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ผลงำนทีป่ระสบควำมส ำเร็จในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
ผลงำนดีเด่น 
1. สถำนศึกษำ และครูผู้สอน 

ประเภท ระดับรำงวัล/ช่ือรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวลั 

สถำนศึกษำ - ไดรั้บรางวลั ระดบัดีมาก ตามเกณฑ ์BEIDQM  
หมวด 3  การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนได ้             
ส่วนเสีย 
- ไดรั้บรางวลั โรงเรียนที่พฒันาตนเองใหมี้
คุณภาพตามเกณฑ ์ BEIDQM  ภายใต้
โครงการวจิยัและพฒันานวตักรรมการบริหาร
โรงเรียนอยา่งย ัง่ยนืและมีคุณภาพทั้งองคก์ร 
- ไดรั้บรางวลั โรงเรียนน านโยบายการ
ขบัเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. ลงสู่
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
-  ไดรั้บรางวลั โรงเรียนคืนคุณธรรมสู่หอ้งเรียน
ผา่นกระบวนการโครงงานคุณธรรม(มยส) 
ระดบัปฐมวยั ช่ือโครงงาน “กิจกรรมตาวิเศษ” 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 “ 1 หอ้งความดีที่อยากท าเพือ่พอ่หลวงรัชกาล               
ที่ 9 ” โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
-  ไดรั้บรางวลั โรงเรียนคืนคุณธรรมสู่หอ้งเรียน
ผา่นกระบวนการโครงงานคุณธรรม(มยส) 
ระดบัประถมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง การคดัแยกขยะ 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
-  ไดรั้บรางวลั โรงเรียนคืนคุณธรรมสู่หอ้งเรียน
ผา่นกระบวนการโครงงานคุณธรรม(มยส) 
ระดบัประถมศึกษาปีที่ 2 เร่ือง หนูเป็นเด็กดี 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 

สพฐ. 
 
 

สพฐ. 
 
 
 

สพป.ชร.3 
 
 

สพป.ชร.3 
 
 
 
 
 

สพป.ชร.3 
 
 
 

สพป.ชร.3 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ช่ือรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวลั 

สถำนศึกษำ (ต่อ) -  ไดรั้บรางวลั โรงเรียนคืนคุณธรรมสู่หอ้งเรียน
ผา่นกระบวนการโครงงานคุณธรรม(มยส) 
ระดบัประถมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง โคมไฟมหศัจรรย ์
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
-  ไดรั้บรางวลั โรงเรียนคืนคุณธรรมสู่หอ้งเรียน
ผา่นกระบวนการโครงงานคุณธรรม(มยส) 
ระดบัประถมศึกษาปีที่ 5 เร่ือง จิตอาสาเพิม่
คุณค่าใหข้ยะ  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
-  ไดรั้บรางวลั โรงเรียนคืนคุณธรรมสู่หอ้งเรียน
ผา่นกระบวนการโครงงานคุณธรรม(มยส) 
ระดบัประถมศึกษาปีที่ 6 เร่ือง ประดิษฐข์องจาก
วสัดุเหลือใช ้ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
-  ไดรั้บรางวลั โรงเรียนคืนคุณธรรมสู่หอ้งเรียน
ผา่นกระบวนการโครงงานคุณธรรม(มยส) 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ช่ือโครงงาน 

สพป.ชร.3 
 
 
 

สพป.ชร.3 
 
 
 
 

สพป.ชร.3 
 
 
 
 

สพป.ชร.3 
 

ครู (ต่อ) 
- นางศิรินภา  มาละ 
   นางสาวพชัรี  แกว้เทศ 
 
 

-นางนุชรี   กนัทะเนตร 
 นางสาวบุษบา  ชยัแยม้วงศ ์
 

- นางพรรณา  อวยัวานนท ์
  วา่ที่ร้อยตรีสุธีร์  ศรีทอง 
  นางสาวณัฐฐิรา  ศรีทอง 

 
- ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนแข่งขนัทกัษะวชิาการ
ไดรั้บรางวลัเหรียญทองอนัดบั 4 ระดบัภาค 
 การประกวดยวุบรรณารักษส่์งเสริมการอ่าน                   
ม.1- 3 

- ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนแข่งขนัทกัษะวชิาการ
ไดรั้บรางวลัเหรียญทองอนัดบั 4 ระดบัภาค 
 การแข่งขนัพดูเพือ่อาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 

- ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนแข่งขนัทกัษะวชิาการ
ไดรั้บรางวลัเหรียญทองอนัดบั 4 ระดบัภาค 
 การแข่งขนัร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 
 

 
สพฐ. 

 
 
 

สพฐ. 
 
 

สพฐ. 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ช่ือรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวลั 

ครู (ต่อ) 
- นางพรรณา  อวยัวานนท ์
  วา่ที่ร้อยตรีสุธีร์  ศรีทอง 
  นางสาวณัฐฐิรา  ศรีทอง 

- นางอมรรัตน ์ บุญมาศ 
  น.ส.ปราชญา  ธรรมจกัร์ 
   น.ส.นภาวรรณ   กนัทะตา 
   น.ส.เหมย  แซ่ฟู 

- นายนราวชิญ ์  ค าแปง 
  น.ส.จิราภรณ์   พรมรัตน์ 
 

- นางธนชัพร   สุดหา้ว 
 
 

- นางอุบล  ปิตตะพนัธ ์
  นายจกัรกฤษณ์   หว้ยไชย 
  น.ส.ณัฐพร ซาวค าเขตต ์

- นายวรีะพงษ ์  ภิมาลย ์
  นายสุวฒัน์  วญิญา 
 

-น.ส.ธญัชนก  เช้ือเมืองพาน 
 
 

- นางเมทินี   อินตะ๊ปา 
 
 

 
- ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนแข่งขนัทกัษะวชิาการ
ไดรั้บรางวลัเหรียญทองอนัดบั 7 ระดบัภาค 
 การแข่งขนันาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค ์ม.1-ม.3 

- ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนแข่งขนัทกัษะวชิาการ
ไดรั้บรางวลัเหรียญทองอนัดบั 9 ระดบัภาค 
 การแข่งขนันาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์ป.1-ป.6 
 

- ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนแข่งขนัทกัษะวชิาการ
ไดรั้บรางวลัเหรียญทองอนัดบั 12 ระดบัภาค 
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 

- ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนแข่งขนัทกัษะวชิาการ
ไดรั้บรางวลัเหรียญทองอนัดบั 20 ระดบัภาค 
การแข่งขนัเรียงร้อยถอ้ยความ ป.4-ป.6 

- ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนแข่งขนัทกัษะวชิาการ
ไดรั้บรางวลัเหรียญเงิน อนัดบั 31 ระดบัภาค                        
การประดิษฐก์ระทงดอกไมธู้ปเทียนแพ ม.1-ม.3  

- ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนแข่งขนัทกัษะวชิาการ
ไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดง อนัดบั 24 ระดบั
ภาค  การแข่งขนัหุ่นยนตร์ะดบัพื้นฐาน ม.1-.3 

- ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนแข่งขนัทกัษะวชิาการ
ไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดง อนัดบั 28 ระดบัภาค  
การแข่งขนัอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA  ป.1-3 

- ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนแข่งขนัทกัษะวชิาการ
ไดรั้บรางวลัเขา้ร่วม ระดบัภาค  การแข่งขนัการ
แข่งขนัอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ป.4-6 

 
สพฐ. 

 
 

สพฐ. 
 
 
 

สพฐ. 
 
 

สพฐ. 
 
 

สพฐ. 

 
 

สพฐ. 
 
 

สพฐ. 

 
 

สพฐ. 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ช่ือรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวลั 

ครู (ต่อ) 
นายสุวฒัน์  วญิญา 
นางภารุจา  จนัทร์เงิน 
นางนุชรี  กนัทะเนตร 
นางสิริภทัร  แสงบุญ 
นางอนัติกา  บุษรากุล  
นางปราชญา  ธรรมจกัร 
นางนภาวรรณ  กนัทะตา 
นางอมรรัตน์  บุญมาศ 
นายวรีะพงษ ์ ภิมาลย ์
นายอมร  ช านิไกร 
วา่ที่ร้อยตรีสุธีร์  ศรืทอง 

 
-ไดรั้บการเล่ือนวทิยฐานะช านาญการพเิศษ 
-ไดรั้บการเล่ือนวทิยฐานะช านาญการ 
-ไดรั้บการเล่ือนวทิยฐานะช านาญการ 
-ไดรั้บการเล่ือนวทิยฐานะช านาญการ 
-ไดรั้บการเล่ือนวทิยฐานะช านาญการ 
-ไดรั้บการเล่ือนวทิยฐานะช านาญการ 
-ไดรั้บการเล่ือนวทิยฐานะช านาญการ 
-ไดรั้บการเล่ือนวทิยฐานะช านาญการ 
-ไดรั้บการเล่ือนวทิยฐานะช านาญการ 
-ไดรั้บการเล่ือนวทิยฐานะช านาญการ 
-ไดรั้บการเล่ือนวทิยฐานะช านาญการ 

 
สพฐ. 
สพฐ. 
สพฐ. 
สพฐ. 
สพฐ. 
สพฐ. 
สพฐ. 
สพฐ. 
สพฐ. 
สพฐ. 
สพฐ. 

 
 
2. นักเรียน 

ประเภท ระดับรำงวัล/ช่ือรำงวัลที่ได้รับ 
หน่วยงำนที่มอบ

รำงวัล 

กำรแข่งขันทักษะวิชำกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภำคเหนือ คร้ังที่ 67  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

นักเรียน 
ทีม 

 
เหรียญทอง อนัดบั 4 การแข่งขนัร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 

 
ระดบัภาค...สพฐ. 

ทมี เหรียญทอง อนัดบั 4  การแข่งขนัพดูเพือ่อาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 ระดบัภาค...สพฐ. 
ทีม เหรียญทอง อนัดบั 4  การประกวดยวุบรรณารักษส่์งเสริมการอ่าน ม.1- 3 ระดบัภาค...สพฐ. 
ทีม เหรียญทอง อนัดบั 7 การแข่งขนันาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค ์ม.1-ม.3 ระดบัภาค...สพฐ. 
ทีม เหรียญทอง อนัดบั 9 การแข่งขนันาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์ป.1-ป.6 ระดบัภาค...สพฐ. 
ทีม เหรียญทอง อนัดบั 12 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ระดบัภาค...สพฐ. 
เด่ียว เหรียญทอง อนัดบั 20 การแข่งขนัเรียงร้อยถอ้ยความ ป.4-ป.6 ระดบัภาค...สพฐ. 
ทีม เหรียญเงิน อนัดบั 31 การประดิษฐก์ระทงดอกไมธู้ปเทียนแพ ม.1-ม.3 ระดบัภาค...สพฐ. 
ทีม เหรียญทองแดง อนัดบั 24 การแข่งขนัหุ่นยนตร์ะดบัพื้นฐาน ม.1-ม.3 ระดบัภาค...สพฐ. 
เด่ียว เหรียญทองแดง อนัดบั 28 การแข่งขนัอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ป.1-3 ระดบัภาค...สพฐ. 
เด่ียว การเขา้ร่วม  การแข่งขนัอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ป.4-ป.6 ระดบัภาค...สพฐ. 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ช่ือรำงวัลที่ได้รับ 
หน่วยงำนที่
มอบรำงวัล 

กำรแข่งขันทักษะวิชำกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ คร้ังที่ 67                                 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560 
เด่ียว เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขนัอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ป.1-ป.3 สพป.ชร.3 
เด่ียว เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขนัอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ป.4-ป.6 สพป.ชร.3 
เด่ียว เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขนัเรียงร้อยถอ้ยความ ป.4-ป.6 สพป.ชร.3 
ทีม เหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สพป.ชร.3 
ทีม เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขนัร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.ชร.3 

ทีม เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขนัระบ ามาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.ชร.3 

ทีม เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขนันาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์ป.1-ป.6 สพป.ชร.3 

ทีม เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขนันาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค ์ม.1-ม.3 สพป.ชร.3 

ทีม เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขนัพดูเพือ่อาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 สพป.ชร.3 

ทีม เหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดยวุบรรณารักษส่์งเสริมการอ่าน ม.1-3 สพป.ชร.3 
ทีม เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขนัหุ่นยนตร์ะดบักลาง ม.1-ม.3 สพป.ชร.3 
ทีม เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขนัหุ่นยนตร์ะดบัพื้นฐาน ม.1-ม.3 สพป.ชร.3 
ทีม เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขนัประดิษฐก์ระทงดอกไมธู้ปเทียนแพ ม.1-ม.3 สพป.ชร.3 
ทีม เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขนัคิดเลขเร็วแบบอินเดีย :เวทคณิต (ทีม) ม.1- 3 สพป.ชร.3 
เด่ียว เหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดบั 1 การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์            

ม.1- 3  
สพป.ชร.3 

ทีม 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดบั 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
สร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6  

สพป.ชร.3 

ทีม 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดบั 1 การแข่งขนัเคร่ืองร่อน ประเภท                      
ร่อนนาน   ป.4-6  

สพป.ชร.3 

ทีม เหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดบั 1 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-3  สพป.ชร.3 
เด่ียว เหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดบั 1 การแข่งขนัคิดเลขเร็วแบบอินเดีย :          

เวทคณิต (เด่ียว) ม.1-ม.3   
สพป.ชร.3 

เด่ียว เหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดบั 2 การแข่งขนัคดัลายมือส่ือภาษาไทย ป.4-ป.6    สพป.ชร.3 
ทีม เหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดบั 2 การแข่งขนัต่อศพัทภ์าษาองักฤษ                      

(ครอสเวร์ิด) ม.1-ม.3   
สพป.ชร.3 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ช่ือรำงวัลที่ได้รับ 
หน่วยงำนที่
มอบรำงวัล 

ทีม เหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดบั 2 การประกวดยวุบรรณารักษส่์งเสริม                      
การอ่าน ป.4-ป.6  

สพป.ชร.3 

ทีม เหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดบั 2 การแข่งขนัหุ่นยนตร์ะดบัพื้นฐาน ป.1-ป.6  สพป.ชร.3 
ทีม เหรียญทอง 4 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3   สพป.ชร.3 
ทีม เหรียญทอง 4 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 สพป.ชร.3 
เด่ียว เหรียญทอง 4 การแข่งขนัขบัร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.ชร.3 
ทีม เหรียญทอง 4 การแข่งขนัพดูเพือ่อาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 สพป.ชร.3 
ทีม เหรียญทอง 4 การแข่งขนัการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ยโปรแกรม

คอมพวิเตอร์ ม.1-ม.3 
สพป.ชร.3 

ทีม เหรียญทอง 4 การแข่งขนัการสร้างเกมสร้างสรรคจ์ากคอมพวิเตอร์ ป.4-ป.6 สพป.ชร.3 
ทีม เหรียญทอง 4 การแข่งขนัการสร้างเกมสร้างสรรคจ์ากคอมพวิเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.ชร.3 
ทีม เหรียญทอง 4 การแข่งขนัประดิษฐพ์านพุม่สกัการะ ป.4-ป.6 สพป.ชร.3 
เด่ียว เหรียญทอง 5 การแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ ์ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.ชร.3 
เด่ียว เหรียญทอง 6 การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.ชร.3 
ทีม เหรียญทอง 7 การแข่งขนัตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 สพป.ชร.3 
ทีม เหรียญทอง 11 การแข่งขนัการใชโ้ปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 สพป.ชร.3 
ทีม เหรียญเงิน 5 การแข่งขนักวเียาวชนคนรุ่นใหม่ กาพยย์านี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 สพป.ชร.3 

เด่ียว เหรียญเงิน 5 การแข่งขนัคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 สพป.ชร.3 

ทีม เหรียญเงิน 5 การแข่งขนัแอโรบิก ม.1-ม.3 สพป.ชร.3 

ทีม เหรียญเงิน 5 การแข่งขนัต่อศพัทภ์าษาองักฤษ (ครอสเวร์ิด) ป.1-ป.6 สพป.ชร.3 

เด่ียว เหรียญเงิน 6 การแข่งขนัคิดเลขเร็วแบบอินเดีย :เวทคณิต (เด่ียว) ป.1-ป.3 สพป.ชร.3 

เด่ียว เหรียญเงิน 7 การแข่งขนัอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ม.1-ม.3 สพป.ชร.3 

เด่ียว เหรียญเงิน 7 การแข่งขนัเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 สพป.ชร.3 

ทีม เหรียญเงิน 10 การแข่งขนัการสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 สพป.ชร.3 

ทีม เหรียญเงิน 11 การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์ป.4-6 สพป.ชร.3 

ทีม เหรียญเงิน 11 การสร้างภาพดว้ยการฉีก ตดั ปะ กระดาษ ปฐมวยั สพป.ชร.3 

ทีม เหรียญเงิน 12 การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐท์างวทิยาศาสตร์ ป.1-ป.6 สพป.ชร.3 

เด่ียว เหรียญเงิน 12 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.ชร.3 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ช่ือรำงวัลที่ได้รับ 
หน่วยงำนที่
มอบรำงวัล 

เด่ียว เหรียญเงิน 13 การแข่งขนัท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.1-ป.3 สพป.ชร.3 

ทีม เหรียญเงิน 13 การแข่งขนัปริศนาสร้างสรรคว์รรณคดีไทย ป.4-ป.6 สพป.ชร.3 

ทีม เหรียญเงิน 14 การแข่งขนัการผกูเง่ือน เดินทรงตวัและโยนบอล ป.1-ป.3 สพป.ชร.3 

ทีม เหรียญทองแดง 4 การแข่งขนัคิดเลขเร็วแบบอินเดีย :เวทคณิต (ทีม) ป.4-ป.6 สพป.ชร.3 

ทมี เหรียญทองแดง 6 การแข่งขนัคิดเลขเร็วแบบอินเดีย :เวทคณิต (ทีม) ป.1-ป.3 สพป.ชร.3 

เด่ียว เหรียญทองแดง 7 การแข่งขนัการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ์ม.1-ม.3 สพป.ชร.3 

ทีม เหรียญทองแดง 9 การแข่งขนัเคร่ืองบินพลงัยาง ประเภทบินนาน  
ปล่อยอิสระ ม.1-3 

สพป.ชร.3 

เด่ียว เหรียญทองแดง 9 การแข่งขนัวาดภาพลายเสน้ ม.1-ม.3 สพป.ชร.3 

ทีม เหรียญทองแดง 10 การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 สพป.ชร.3 
ทีม เหรียญทองแดง 12 การแข่งขนัการสร้างสรรคภ์าพดว้ยการปะติด ป.1-ป.3 สพป.ชร.3 
ทีม เหรียญทองแดง 13 การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-6 สพป.ชร.3 
เด่ียว เหรียญทองแดง 14 การแข่งขนัซูโดกุ ป.1-ป.6 สพป.ชร.3 
ทีม เหรียญทองแดง 15 การแข่งขนัเคร่ืองร่อนไกล ประเภทระยะทางอตัราร่อน                     

ป.4-ป.6 
สพป.ชร.3 

เด่ียว เขา้ร่วม 7 การแข่งขนัคิดเลขเร็วแบบอินเดีย :เวทคณิต (เด่ียว) ป.4-ป.6 สพป.ชร.3 
ทีม เขา้ร่วม 11 การแข่งขนัเคร่ืองร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 สพป.ชร.3 
ทีม เขา้ร่วม 13 การแข่งขนักวเียาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนส่ี (๔ บท) ป.4-ป.6 สพป.ชร.3 
เด่ียว เขา้ร่วม 14  การแข่งขนัคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 สพป.ชร.3 

ทีม เขา้ร่วม 15  การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์ ป.4-ป.6 สพป.ชร.3 

เด่ียว เขา้ร่วม 20  การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 สพป.ชร.3 

กำรแข่งขัน  Ep/MEP Open House 2017  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
เด่ียว เหรียญทอง อนัดบั  4 การแข่งขนัเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6) สพฐ. 
เด่ียว เหรียญทอง อนัดบั 4 การแข่งขนัสะกดค าภาษาองักฤษ(Spelling Bee) (ป.1-3) สพฐ. 
ทีม เหรียญทอง อนัดบั 6 การแข่งขนัละครสั้น(Skit) (ป.1-ป.6)    สพฐ. 
เด่ียว เหรียญทอง อนัดบั 10 การแข่งขนัเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)    สพฐ. 
ทีม เหรียญเงิน อนัดบั 6 เกมปริศนาตวัเลข(Sudoku) (ป.1-ป.6)   สพฐ. 
ทีม เหรียญเงิน อนัดบั 8 การแข่งขนัโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ป.1-6) สพฐ. 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ช่ือรำงวัลที่ได้รับ 
หน่วยงำนที่
มอบรำงวัล 

ทีม เหรียญเงิน อนัดบั  9 เกมต่อเขค านวน A-Math (ป.1-6)     สพฐ. 
เด่ียว เหรียญเงิน อนัดบั 15  การแข่งขนัร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6) สพฐ. 

เด่ียว เหรียญเงิน อนัดบั 22 การแข่งขนัร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3) สพฐ. 
เด่ียว เหรียญทองแดง อนัดบั 5 การแข่งขนัสะกดค าภาษาองักฤษ(Spelling Bee)             

(ป.4-ป.6)   
สพฐ. 

ทีม เหรียญทองแดง อนัดบั 14  การแข่งขนั Crossword (ป.1-ป.6)   สพฐ. 
เด่ียว เหรียญทองแดง อนัดบั 28  การแข่งขนัพดูสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-3)    สพฐ. 
เด่ียว เหรียญ เขา้ร่วม การแข่งขนัพดูสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6) สพฐ. 

กำรแข่งขันภำษำจีน เน่ืองในวันตรุษจีน ณ  มหำวิทยำลยัรำชภฎัเชียงรำย 

เด่ียว รางวลัรองชนะเลิศ   คดัลายมือภาษาจีน ระดบัประถมศึกษา   ม.ราชภฎั
เชียงราย 

เด่ียว รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2  การแข่งขนัเล่านิทานภาษาจีน ระดบัมธัยมศึกษา   ม.ราชภฎั
เชียงราย 

กำรแข่งขันประกวด โครงกำร TO  BE  NUMBER  ONE  TEEN  DANCERCISE  THAILAND   
CHAMPIONSHIP  2018   
ทีม รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัที่ 2  การประกวด โครงการ TO  BE  NUMBER  ONE  

TEEN  DANCERCISE  THAILAND   CHAMPIONSHIP  2018  ในระดบัภาคเหนือ 
สพฐ. 

 

โครงกำร/กิจกรรมที่ประสบผลส ำเร็จ 

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1. โครงการโรงเรียนคุณธรรม - งบประมาณ  

- ความร่วมมือผูบ้ริหารคณะครู นกัเรียน  คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน 
- ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

2.โครงการพฒันาสุขภาพกาย และจิต  
 

- งบประมาณ  
- ความร่วมมือผูบ้ริหารคณะครู นกัเรียน  คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน 
- ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียนมีองคค์วามรู้เก่ียวกบัอาเซียน 
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ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน    
 
 

- งบประมาณ 
- ความร่วมมือผูบ้ริหารคณะครู นกัเรียน  คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน 
- ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัดีงามดา้น                
มารยาทไทย 

4.โครงการส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน  
( หอ้งสมุด ) 
 

- งบประมาณ 
- ความร่วมมือผูบ้ริหารคณะครู นกัเรียน  คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน 
- ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ า ครูมีความรู้ความสามารถ 

5. โครงการส่งเสริมทกัษะทางวชิาการ  
 
 

- งบประมาณ 
- ความร่วมมือผูบ้ริหาร คณะครู นกัเรียน    คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน 
- ผูบ้ริหาร / ครู มีความเสียสละ   มีความตั้งใจในการท างานและ
มีความรับผดิชอบ 

6. โครงการพฒันาการเรียนการสอน
หอ้งเรียนพิเศษ (MEP , IEC) 

- งบประมาณ 
- ความร่วมมือผูบ้ริหาร คณะครู นกัเรียน  คณะกรรมการ
ธนาคารโรงเรียน 

7.โครงการพฒันาการเรียนการสอน
หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้  
 

- งบประมาณ 
- ความร่วมมือผูบ้ริหาร คณะครู นกัเรียน  คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน 

 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม สำเหตุ 
- - 
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ประมำณกำรรำยรับ ปีกำรศึกษำ 2561 
 

1.ประมำณกำรรำยรับเงนิอุดหนุนรำยหัว  
 

 
ช้ันปี 

 

 
จ ำนวนนักเรียน 

 
อัตรำเงินอุดหนุน 

 
จ ำนวนเงิน(บำท) 

 
หมำยเหตุ 

อ.1 30 1,700 51,000   

อ.2 60 1,700 102,000  

อ.3 70 1,700 119,000  

ป. 1 160 1,900 304,000  

ป. 2 168 1,900 319,200   

ป. 3 147 1,900 279,300   

ป. 4 159 1,900 302,100   

ป. 5 180 1,900 342,000   

ป. 6 180 1,900 342,000   

ม. 1 160 3,500 560,000   

ม. 2 123 3,500 430,500   

ม. 3 107 3,500 374,500   

นอกระบบประถม - - -  

นอกระบบมธัยม - - -  

รวม 1,544  3,525,600  
                                           
   
 รวมเงินอุดหนุนรำยหัว          จ ำนวนเงิน        3,525,600   บำท 
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 2. เงินอุดหนุนนโยบำยเรียนฟรี 15 ปีอย่ำงมีคุณภำพ   
    - หนงัสือเรียน                                                            จ  านวนเงิน    1,056,931   บาท 
    - อุปกรณ์การเรียน / ปี / คน                                        จ  านวนเงิน      583,460    บาท 
               ระดบัประถม 390 บาท / ปี / คน 
               ระดบัมธัยม  420 บาท / ปี / คน                                
     - เคร่ืองแบบนกัเรียน                                                  จ  านวนเงิน     581,340   บาท 
               ระดบัประถม 360 บาท / ปี / คน 
               ระดบัมธัยม   450 บาท / ปี / คน           
     - กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน / ปี / คน                                จ  านวนเงิน      889,120  บาท 
   ระดบัประถม 480 บาท / ปี / คน 
                ระดบัมธัยม  880 บาท / ปี / คน  
       รวม เงินอุดหนุนนโยบำยเรียนฟรี 15 ปีอย่ำงมีคุณภำพจ ำนวนเงินทั้งส้ิน   3,110,851   บำท 
 
  3.เงินอุดหนุนนักเรียนประจ ำพกันอนระดับประถม                 จ ำนวนเงิน          -           บำท 
  4.เงินอุดหนุนนักเรียนประจ ำพกันอนระดับมัธยม                   จ ำนวนเงิน           -          บำท 
  5.เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจนระดับประถม        จ ำนวนเงิน     150,000    บำท 
  6.เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจนระดับมัธยม          จ ำนวนเงิน     180,000    บำท 
  7.ประมำณกำรรำยรับเงินอดุหนุนอ่ืนๆ 
    - เงินสนบัสนุนจาก  สพฐ.                            จ ำนวนเงิน        30,000     บำท 
    - เงินสนบัสนุนจากสมาคมผูป้กครองและศิษเก่า                   จ ำนวนเงิน      105,000     บำท 
    - เงินรายไดส้ถานศึกษา(ค่าเช่าที่ประกอบอาหารกลางวนั,  
      ค่าเช่าที่สหกรณ์ร้านคา้โรงเรียน)                 จ ำนวนเงิน       500,000      บำท 
    - เงินอุดหนุนจาก อบต.แม่จนั / อบต.ป่าตึง                          จ ำนวนเงิน             -           บำท 
  8. เงินอุดหนุนอำหำรกลำงวนัจำกเทศบำลต ำบลแม่จัน           จ ำนวนเงิน    4,616,000     บำท 
  9. เงินสนับสนุนห้องเรียนอนุบำล (160*3,000)                  จ ำนวนเงิน      480,000     บำท 
 10. เงินสนับสนุนห้องเรียนปกติ (ป.1-ม.3) (863*1,500)          จ ำนวนเงิน    1,294,500     บำท 
 11.เงินสนับสนุนห้องเรียนพิเศษ (MEP) (160*20,000)           จ ำนวนเงิน    3,200,000     บำท 
 12.เงินสนับสนุนห้องเรียนพิเศษ (IEC)  (361*5,000)              จ ำนวนเงิน    1,805,000     บำท 
 

                         รวมประมาณการรายรับทัง้หมด   จ านวนเงิน    18,996,951   บาท 

 



24 
 

ส่วนที ่2 
ทศิทำงกำรพฒันำของสถำนศึกษำ 

วิสัยทัศน์ 
นกัเรียนเป็นคนดี  มีคุณภาพ  เทียบเคียงมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานวฒันธรรมไทย 

พันธกิจ 
1. จดัระบบการเรียนการสอนที่ม่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เพือ่ส่งเสริมศกัยภาพของผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี 

มีความรู้ มีทกัษะในการด ารงชีวติ มีความภูมิใจในความเป็นไทยและไทยลา้นนา 
2. จดัการเรียนการสอนใหน้กัเรียนใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการส่ือสารได ้
3. พฒันาคุณภาพการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
4. ระดมสรรพก าลงั เครือข่ายอุปกรณ์ ผูป้กครอง ชุมชน ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาเพือ่พฒันาการศึกษา 
5. พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการบริหารจดัการและการเรียนรู้ของนกัเรียน 
6. ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิในรายวชิาที่มีผลการทดสอบระดบัชาติต ่ากวา่เกณฑ ์
7. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้ระเบียบวนิัย มีความรับผดิชอบ มีมารยาท รู้จกัการท างานเป็นทีม                       

มีความคิด ริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละกลา้แสดงออกที่ดี 
8. จดัสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 
9. ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพครูดา้นครูดา้นความรู้ เจตคติ และทกัษะปฏิบติั 
10. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรักและเทิดทูนในสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยแ์ละยดึมัน่ใน

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
11. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ประเพณีวฒันธรรมไทยและไทยลา้นนา  

สามารถด ารงชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
12. พฒันาผูเ้รียนร้อยละ 80 ของผูเ้รียนทั้งหมด มีผลการเรียนเฉล่ียรวมไม่ต ่ากวา่ 2.00 
13. พฒันาโรงเรียนใหมี้การบริหารจดัการที่เป็นระบบ  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เป้ำประสงค์ 
 โรงเรียนบริหารจดัการศึกษาดว้ยการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมเพือ่ให้ผูเ้รียนเป็นพลเมือง
และพลโลกที่มีคุณภาพ ดี เก่ง มีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค ์สามารถคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ และเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษตัริย ์ มีความรู้และทกัษะที่จ  าเป็นตามหลักสูตร สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ได ้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีสุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและยดึมัน่ใน
ประเพณีศิลปวฒันธรรมไทยและไทยลา้นนา 
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อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
การใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
การอนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรมและไทยลา้นนา 

 
สภำพควำมส ำเร็จที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ 
เม่ือส้ินปีกำรศึกษำ 2561  (Profile II) 

ระดับกำรศึกษำปฐมวยั 
มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย 

   
  

 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ      
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคม      
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา      
             จากตาราง   ด้านคุณภาพผูเ้รียนแสดงว่าเม่ือส้ินปีการศึกษา 2561  คุณภาพผูเ้รียนระดับปฐมวยั
ของโรงเรียนบา้นจนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) เป็นผูมี้พฒันาการดา้นร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ   ดา้น
สงัคม และดา้นสติปัญญา  ตามเกณฑม์าตรฐาน อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
มาตรฐานที่ 5  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที่อยา่งมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   
 
 

 
 

 

มาตรฐานที่ 6 ผูบ้ริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหนา้ที่ 
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   
  

มาตรฐานที่  7  แนวการจดัการศึกษา      
มาตรฐานที่  8สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 
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จากตาราง  ดา้นการจดัการศึกษา แสดงวา่เม่ือส้ินปีการศึกษา 2561   ครู  ผูบ้ริหาร  ปฏิบตัิงานตาม
บทบาทหนา้ที่อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   มีการจดัหลกัสูตร แนวการจดัการศึกษา มีการ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง บรรลุตามเกณฑม์าตรฐาน อยูใ่นระดบั
ดีเยีย่ม 
มำตรฐำนด้ำนกำรสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนด้ำนกำรสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม  
สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

   
  

จากตารางดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้   แสดงวา่เม่ือส้ินปีการศึกษา 2561  สถานศึกษา                    
มีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้บรรลุ ตามเกณฑม์าตรฐาน                          
อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม 
มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
มาตรฐานที่ 10  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุ 
เป้าหมายตามปรัชญา  วสิัยทศัน์  และจุดเนน้ของ 
การศึกษาปฐมวยั 

   

  

 จากตารางดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  แสดงว่าเม่ือส้ินปีการศึกษา 2561  สถานศึกษามีการ 
พฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของการศึกษาปฐมวยัที่ก  าหนดขึ้น 
บรรลุตามเกณฑม์าตรฐาน อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
มำตรฐำนด้ำนกำรมำตรกำรส่งเสริม 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนด้ำนกำรมำตรกำรส่งเสริม 
มาตรฐานที่  11การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบาย 
และแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพือ่ยกระดบัคุณภาพให้ 
สูงขึ้น 
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จากตารางดา้นมาตรการส่งเสริม แสดงวา่เม่ือส้ินปีการศึกษา 2561   สถานศึกษามีการพฒันา               
การจดักิจกรรมตามนโยบาย และแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพือ่ยกระดบัคุณภาพใหสู้งขึ้น บรรลุตามเกณฑ์
มาตรฐาน อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

          

 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน      
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
    1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการ
คิดค  านวณ ตามเกณฑข์องแต่ละดบัชั้น 
    2) ความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหา 
    3) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ   
การส่ือสาร 
    4) ความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
    5) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจาก                  
ผลการสอบวดัระดบัชาติ 
    6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือ              
การท างาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
โดยไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดีของสงัคม 
2) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสงัคม 
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          จากตาราง   แสดงวา่เม่ือส้ินปีการศึกษา 2561  ดา้นคุณภาพผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของโรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์)  มีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน อยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก   และมีคุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียนอยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยีย่ม  โดยรวมดา้นคุณภาพ
ผูเ้รียนอยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยีย่ม   
 

 
             จากตาราง   แสดงว่าเม่ือส้ินปีการศึกษา 2561  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) อยูใ่น
ระดบัคุณภาพดีเยีย่ม   
 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

   
  

1. การมีเป้าหมาย วสิัยทศัน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชดัเจน 

    
 

 

2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา 
   2.1 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เนน้คุณภาพ
ของผูเ้รียนรอบดา้น ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอยา่งเป็น
รูปธรรม 
   2.2 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรใหมี้
ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
   2.3 การวางแผนการบริหารและการจดัการขอ้มูลสารสนเทศ
อยา่งเป็นระบบ  
   2.4 การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ
สงัคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ  

     
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

3. การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิ 
รับชอบต่อผลการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐาน  

   
  

4. การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดั
การศึกษา 
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             จากตาราง   แสดงวา่เม่ือส้ินปีการศึกษา 2561  ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) อยูใ่นระดับ
คุณภาพดีเยีย่ม   

 

 
จากตาราง   แสดงว่าเม่ือส้ินปีการศึกษา 2561  ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่ มี

ประสิทธิผล  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) อยูใ่นระดบั
คุณภาพดีเยีย่ม   
 
 
 
 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคญั 

   
  

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้เ้รียน
ทุกคนมีส่วนร่วม 

   
  

2. การจดัการเรียนการสอนที่ยดึโยงกบับริบทของชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน 

   
  

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนอยา่ง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

   
  

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในทีม่ีประสิทธิผล      
 1. การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจดัการศึกษาใหดี้ยิง่ขึ้น 
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ส่วนที ่3 
รำยละเอยีดของแผนงำน (กลยุทธ์ระดบัองค์กร) 
โครงกำร/กจิกรรมและประมำณกำรงบประมำณ 
รำยละเอยีดประมำณกำรรำยจ่ำย ปีกำรศึกษำ 2561 

 

ที่ 
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
งำน / โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
หมำย
เหตุ 

รำยหัว เรียนฟรี 
 15 ปี 

สนับสนุน 
กำรศึกษำ 

สนับสนุนอ่ืน 

1 งบบริหำรทั่วไป 
1.1 ค่าไฟฟ้า 
1.2 ค่าน ้ าประปา 
1.3 ค่าโทรศพัท ์

 
528,840 
317,304 
211,536 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

รวม 1,057,680 - -  - 
2 งบฉุกเฉิน 176,280 -  2,033,850  - - 
3 งบลงทุน 176,280  - - - - 
4 งบด ำเนินงำน 2,115,360  3,110,851   4,745,650   5,581,000  - 

4.1 กลยทุธท์ี่ 1  1,077,000 889,120 
(กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 

- 35,000 - 

4.2 กลยทุธท์ี่ 2  
 

45,000           2,221,731 
( 3 รายการเรียนฟรี )  

- 4,946,000 
(อาหารกลางวนั , 
ปัจจยั นร.ยากจน) 

- 

4.3 กลยทุธท์ี่ 3  
 

210,000 -  4,645,650 - - 

4.4 กลยทุธท์ี่ 4  
 

553,360 - - - - 

4.5 กลยทุธท์ี่ 5  
 

230,000 - 100,000 600,000 - 

รวมสุทธิ 3,525,600 3,110,851 6,779,500 5,581,000 - 
รวมทั้งหมด 18,996,951 
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รำยละเอียดของแผนงำน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) 
โครงกำร/กิจกรรมและประมำณกำรงบประมำณ 
รำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำย ปีกำรศึกษำ 2561 

 
กลยุทธ์ที่ 1  กำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนทุกระดับช้ัน 

ที่ 
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
งำน / โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
หมำยเหตุ 

รำยหัว 
เรียนฟรี 
15 ปี 

สนับสนุน 
กำรศึกษำ 

หน่วย 
งำนอ่ืน 

1 โครงกำรพัฒนำระบบวัดประเมินผลกำรศึกษำ 
 - กิจกรรมวดัผล ประเมินผล ,school mis  ,         
เอกสารปพ. 
 - กิจกรรมระบบขอ้มูลสารสนเทศผูเ้รียน 

 
 

30,000 
10,000 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

40,000 
กนัตฤ์ทยั 

 

2 โครงกำรพัฒนำหลักสูตร สถำนศึกษำ 
-กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร 8 กลุ่มสาระ 
-กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร MEP 
-กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร IEC 

 - กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร อนุบาล 3 ขวบ 

 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

20,000 
ชญัชนา 

 

3 โครงกำรยกผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
- กิจกรรม O-NET 

 - กิจกรรม ระบบการทดสอบกลาง ของ สพฐ 
- กิจกรรม NT 
- กิจกรรม อ่านออกเขียนได ้ป.1 

- 
20,000 
25,000 
10,000 
25,000 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

80,000 
ชญัชนา 

 

4 โครงกำรส่งเสริมทักษะทำงวิชำกำร 
-กิจกรรม แข่งขนัวชิาการMEP 
-กิจกรรม แข่งขนัทกัษะภาษาจีน 
-กิจกรรม โดเรม่อน , to be number  one 
-กิจกรรม นกัเรียนรางวลัพระราชทาน,เด็กดี               
ศรีแม่จนั 
-กิจกรรม open house 
-กิจกรรม ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
20,000 
10,000 
50,000 

 
10,000 
50,000 
100,000 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

240,000 
นุชรี 
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ที่ 
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
งำน / โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
หมำยเหตุ 

รำยหัว 
เรียนฟรี 
15 ปี 

สนับสนุน 
กำรศึกษำ 

หน่วย 
งำนอ่ืน 

5 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัย  
-กิจกรรม พฒันาการเรียนรู้มุ่งสู่โครงงาน 
-กิจกรรม พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
-กิจกรรม พฒันาผูเ้รียน 

 
25,000 
30,000 

- 

 
- 
- 

50,400 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

105,400 
ฑณัฑิกา 

6 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ 
  - กิจกรรม พฒันาการเรียนการสอนอนุบาล 
  - กิจกรรม พฒันาการเรียนการสอน 
- กิจกรรม ทกัษะวชิาชีพ 
- กิจกรรม ทกัษะ ICT 

 
30,000 

144,000 
- 
- 

 
- 
- 

26,740 
26,740 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

227,480 
เตรียมใจ 

 

7 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนห้องเรียนพิเศษ  
  - กิจกรรม งบหอ้งMEP 
  - กิจกรรม งบหอ้งIEC 
  - กิจกรรม ค่ายเตรียมความพร้อม 
  - กิจกรรม ทศันศึกษา MEP ป.5 
  - กิจกรรม ทศันศึกษา IEC ป.5 

 
30,000 
60,000 

- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

20,000 
20,000 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 

5,000 
- 
- 

135,000 
ผกาภรณ์ 

8 โครงกำรห้องสมุดมีชีวิต 
  - กิจกรรม ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 
 - กิจกรรม หอ้งสมุดอาเซียน 
 - กิจกรรม หอ้งสมุดมีชีวติ 

 
20,000 
5,000 
30,000 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

55,000 
ศิรินภา 

9 โครงกำรวันส ำคญั  
 -กิจกรรม วนัส าคญั 
 -กิจกรรม วนัคริสตม์าส 
 -กิจกรรม วนัภาษาไทย+วนัสุนทรภู่ 
-กิจกรรม วนัอาเซียน 
 -กิจกรรม วนัตรุษจีน 
 -กิจกรรม สานฝันวนัส าเร็จการศึกษา 

 
30,000 
10,000 
10,000 
5,000 
5,000 
15,000 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

75,000 
เยาวเรศ 
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ที่ 
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
งำน / โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
หมำยเหตุ 

รำยหัว 
เรียนฟรี 
15 ปี 

สนับสนุน 
กำรศึกษำ 

หน่วย 
งำนอ่ืน 

10 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    
 -กิจกรรม เขา้ค่าย เดินทางไกล ลูกเสือเนตรนารี 
 -กิจกรรม ค่ายวชิาการ 5 กลุ่มสาระ 
 -กิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม 
 -กิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 -กิจกรรม บริการดา้น ICT 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
123,048 
123,048 
123,048 
123,048 
123,048 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

615,240 
สุธีร์ 

 

11 โครงกำรพัฒนำสุขภำพกำย และ จิต  
 -กิจกรรม กีฬาสีสมัพนัธ ์
 -กิจกรรม กีฬา 
 -กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพนกัเรียน (อนามยั
โรงเรียน) 
 -กิจกรรม เฝ้าระวงัโรคเอดส์และสารเสพติดใน
โรงเรียน 
-กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(สภานกัเรียน) 
 -กิจกรรม พฒันานาฏศิลป์ 
 -กิจกรรม พฒันาดุริยางค ์ดนตรี  

 
100,000 
20,000 

 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 
50,000 
25,000 

 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

210,000 
อรอนงค ์, 
ธีระศกัด์ิ 

 

12 โครงกำร STEM  EDUCATION 
 - กิจกรรม STEM 
  - กิจกรรม จรวดขวดน ้ า 
 - กิจกรรม สปัดาห์วทิยาศาสตร์ 

 
- 
- 
- 

 
20,000 
10,000 
30,000 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

60,000 
วรีะพงษ ์, 
ธิดารัตน์ 

13 โครงกำรสนำมเด็กเล่นตำมหลกักำรพัฒนำ-
สมอง BBL : เล่นตำมรอยพระยุคบำท 
  - กิจกรรม พฒันาสนาม 

 
 

30,000 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

30,000 
ฑณัฑิกา 
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ที่ 
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
งำน / โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
หมำยเหตุ 

รำยหัว 
เรียนฟรี 
15 ปี 

สนับสนุน 
กำรศึกษำ 

หน่วย 
งำนอ่ืน 

14 โครงกำรเศรษฐกิจพอเพยีงและกำรบริหำร
จัดกำรขยะและส่ิงแวดล้อม 
 - กิจกรรม ธนาคารโรงเรียน 
 - กิจกรรม ธนาคารพอเพยีง และขยะเป็น 0 

 
 

5,000 
3,000 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

8,000 
จิราภรณ์ 

15 โครงกำร PLC หน่ีงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม 
เสริมสร้ำงลดเวลำเรียน 
 - กิจกรรม PLC หน่ีงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรม 
เสริมสร้างลดเวลาเรียน 

 
 
- 

 
 

50,000 

 
 
- 

 
 
- 

50,000 
ชญัชนา 

16 โรงเรียนยุวทูตควำมดีวิถีล้ำนนำ สืบสำนศำสตร์
พระรำชำ 
 

- 20,000 - 30,000 50,000 
ผกาวรรณ 

รวมงบประมำณ 1,077,000 889,120 - 35,000 2,001,120 
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กลยุทธ์ที ่2  สร้ำงโอกำสประชำกรวยัเรียนในเขต นอกเขตบริกำรทุกคนเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ                     
ข้ันพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ  
 

ที่ 
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
งำน / โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
หมำยเหตุ 

รำยหัว 
เรียนฟรี  
15 ปี 

สนับสนุน 
กำรศึกษำ 

หน่วยงำน
อ่ืน 

1 โครงกำรงำนทะเบียนและกำรรับนักเรียน 10,000 - - - 10,000 
เยาวเรศ 

2 โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 -กิจกรรม คดักรองเด็กยากจน 
 -กิจกรรม แนะแนว 
 -กิจกรรม เด็กพเิศษ 
 -กิจกรรม เยีย่มบา้น 

 
10,000 
10,000 
5,000 
10,000 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

35,000 
พรรณนา 
สุภารัตน์ 

3 โครงกำรเรียนฟรี 15 ปี 
-กิจกรรม จดัซ้ือหนงัสือเรียน 8 กลุ่มสาระ
(ป.1-ม.3) 
-กิจกรรม สนบัสนุนเคร่ืองแบบนกัเรียน 
-กิจกรรม สนบัสนุนอุปกรณ์การเรียน 

 
 
- 
- 
- 

 
 

1,056,931 
581,340 
583,460 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

2,221,731 
ส่วนกลาง 

 

4 โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวัน จำก
เทศบำลต ำบลแม่จัน 

- - - 4,616,000 4,616,000
กนัตฤ์ทยั 

5 โครงกำรอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียน
ยำกจน 
-ระดบัประถมศึกษา 
-ระดบัมธัยมศึกษา 

 
 

- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

150,000 
180,000 

330,000 
พรรณนา 

 

รวมงบประมำณ 45,000 2,221,731 - 4,946,000 7,212,731 
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กลยุทธ์ที ่3  พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

ที่ 
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
งำน / โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
หมำยเหตุ 

รำยหัว 
เรียนฟรี                
15 ปี 

สนับสนุน 
กำรศึกษำ 

หน่วยงำน
อ่ืน 

1 
 

 

โครงการพฒันาบุคลากร  
-กิจกรรม จดัสวสัดิการอบรมสมัมนา 
-กิจกรรม พฒันาการเรียนการสอนครูพเิศษ 
-กิจกรรม พฒันางานนกัศกึษาฝึก
ประสบการณ์ 
-กิจกรรม ศึกษาดูงาน 
-กิจกรรม ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 
30,000 
60,000 

 
20,000 
50,000 
50,000 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 

50,000 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 

210,000 
ชฎาพร 

 

2 โครงกำรจ้ำงบุคลำกรปฏิบัติงำนในโรงเรียน  
-กิจกรรมจา้งครูอตัราจา้งชัว่คราวสาขาที่
ขาดแคลน (จา้งบุคลากรปฏิบตัิงาน
สนบัสนุน MEP /IEC (ครูชาวต่างชาติ)) 
-กิจกรรม จา้งลูกจา้งชัว่คราว 
-กิจกรรม จา้งเจา้หนา้ที่ธุรการ 
-กิจกรรม จา้งครูอตัราจา้งจีน 
-กิจกรรม จา้งครูพีเ่ล้ียง 
-กิจกรรม จา้งแม่บา้น และพนกังานขบัรถ 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4,645,650  
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4,645,650
ชฎาพร 

 
 

รวมงบประมำณ 210,000 - 4,645,650 - 4,855,650 
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กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำสภำพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
               

  
ที่ 

แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
งำน / โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
หมำยเหตุ 

รำยหัว 
เรียนฟรี 
15 ปี 

สนับสนุน 
กำรศึกษำ 

หน่วย 
งำนอ่ืน 

1 โครงกำรระบบ ICT  
 -กิจกรรม บ ารุงคอมพวิเตอร์ 355,360  

 
- 

 
- 

 
- 

355,360 
กอ้งเกียรติ 

2 โครงกำรพัฒนำปรับปรุงอำคำรสถำนที่  
-กิจกรรม สุขาพาเพลิน 
-กิจกรรม อาคารเรียน อาคารประกอบ 

 
25,000 
50,000 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

75,000 
สุวฒัน์ 

3 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนห้องศูนย์ 
กำรเรียนรู้  
-กิจกรรม พฒันาหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้      
  (PEER,MATCH,CHINESE,วทิยม์ธัยม) 
-กิจกรรม พฒันาหอ้งวทิยาศาสตร์ประถม 
-กิจกรรม พฒันาหอ้งคุณธรรม 
-กิจกรรม พฒันาหอ้งพกัครู 

 
 
 

24,000 
6,000 
6,000 
87,000 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

123,000 
วรีพงษ ์

 

รวมงบประมำณ 553,360 - - - 553,360 
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กลยุทธ์ที ่5  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ แบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภำพ 
                    กำรจัดกำรศึกษำ  

 
ที่ 

แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
งำน / โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
หมำยเหตุ 

รำยหัว 
เรียนฟรี 
15 ปี 

สนับสนุน 
กำรศึกษำ 

หน่วย 
งำนอ่ืน 

1 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
-กิจกรรม พฒันาระบบงานเอกสาร
บริหารงานทัว่ไป 
-กิจกรรม พฒันาระบบงานวชิาการ 
-กิจกรรม พฒันาระบบงานธุรการ 
-กิจกรรม พฒันาระบบงานกิจการนกัเรียน 
-กิจกรรม พฒันาระบบงานบุคคล 
-กิจกรรม พฒันาระบบงานนโยบายและแผน 
-กิจกรรม พฒันาระบบงานการเงิน พสัดุ 

 
 

  100,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

160,000 
เยาวเรศ 

 

2 โครงกำรวำงแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
-กิจกรรม พฒันาและสรุปงาน 4 ฝ่ายงาน 
-กิจกรรม พฒันาและจดัท าแผนปฏิบตัิราชการ 

 
30,000 
10,000 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

40,000 
กนัตฤ์ทยั 

 
3 โครงกำรประชำสัมพันธ์  

-กิจกรรม วารสารโรงเรียนหลวง 
-กิจกรรม วทิยอุอนไลน์/สายน ้ าจนั 
-กิจกรรม เวบ็ไซตโ์รงเรียน 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
80,000 
5,000 
15,000 

 
- 
- 
- 

100,000 
เตรียมใจ 

4 โครงกำรสัมพันธ์ชุมชน  
-กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
-กิจกรรม ประชุมผูป้กครองนกัเรียน 
-กิจกรรม สวสัดีปีใหม่ 
-กิจกรรม รดน ้ าด าหวั 
-กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

20,000 
15,000 
20,000 
25,000 
20,000 

100,000 
ศิริรัตน์ 
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ที่ 

แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
งำน / โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
หมำยเหตุ 

รำยหัว 
เรียนฟรี 
15 ปี 

สนับสนุน 
กำรศึกษำ 

หน่วย 
งำนอ่ืน 

5 โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรงำนใน
โรงเรียน  
- งบฉุกเฉิน 
- งบลงทุน 

 
 

176,280 
176,280 

 
 
- 
- 

 
 

2,033,850 
- 

 
 
- 
- 

2,386,410 
ศรีสุดา 

6 โครงกำรนิเทศภำยใน  5,000 - - - 5,000 
ศุจินนัท ์

7 โครงกำรประกนัคุณภำพภำยใน  15,000 - - - 15,000
กระแสสินธ ์

8 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
โรงเรียน  

10,000 - - - 10,000 
จิราภรณ์ 

9 โครงกำรบริหำรงำนเงนิรำยได้สถำนศึกษำ 
-กิจกรรมสนบัสนุนประกนัสงัคม 
-กิจกรรมจา้งคนงานรายวนั 
-กิจกรรมสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
96,000 
384,000 
20,000 

500,000 
ศรีสุดา 

รวมงบประมำณ 582,560 - 2,133,850 600,000 3,316,410 
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ส่วนที ่4  
รำยละเอยีด โครงกำร/กจิกรรม  ตำมกลยุทธ์สถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 

 
กลยุทธ์ที่ 1  กำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนทุกระดับช้ัน 

ที่ 
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
งำน / โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
หมำยเหตุ 

รำยหัว 
เรียนฟรี 
15 ปี 

สนับสนุน 
กำรศึกษำ 

หน่วย 
งำนอ่ืน 

1 โครงกำรพัฒนำระบบวัดประเมินผลกำรศึกษำ 
 - กิจกรรมวดัผล ประเมินผล ,school mis  ,         
เอกสารปพ. 
 - กิจกรรมระบบขอ้มูลสารสนเทศผูเ้รียน 

 
 

30,000 
10,000 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

40,000 
กนัตฤ์ทยั 

 

2 โครงกำรพัฒนำหลักสูตร สถำนศึกษำ 
-กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร 8 กลุ่มสาระ 
-กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร MEP 
-กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร IEC 

 - กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร อนุบาล 3 ขวบ 

 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

20,000 
ชญัชนา 

 

3 โครงกำรยกผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
- กิจกรรม O-NET 

 - กิจกรรม ระบบการทดสอบกลาง ของ สพฐ 
- กิจกรรม NT 
- กิจกรรม อ่านออกเขียนได ้ป.1 

- 
20,000 
25,000 
10,000 
25,000 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

80,000 
ชญัชนา 

 

4 โครงกำรส่งเสริมทักษะทำงวิชำกำร 
-กิจกรรม แข่งขนัวชิาการMEP 
-กิจกรรม แข่งขนัทกัษะภาษาจีน 
-กิจกรรม โดเรม่อน , to be number  one 
-กิจกรรม นกัเรียนรางวลัพระราชทาน,เด็กดี               
ศรีแม่จนั 
-กิจกรรม open house 
-กิจกรรม ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
20,000 
10,000 
50,000 

 
10,000 
50,000 
100,000 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

240,000 
นุชรี 
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ที่ 
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
งำน / โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
หมำยเหตุ 

รำยหัว 
เรียนฟรี 
15 ปี 

สนับสนุน 
กำรศึกษำ 

หน่วย 
งำนอ่ืน 

5 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัย  
-กิจกรรม พฒันาการเรียนรู้มุ่งสู่โครงงาน 
-กิจกรรม พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
-กิจกรรม พฒันาผูเ้รียน 

 
25,000 
30,000 

- 

 
- 
- 

50,400 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

105,400 
ฑณัฑิกา 

6 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ 
  - กิจกรรม พฒันาการเรียนการสอนอนุบาล 
  - กิจกรรม พฒันาการเรียนการสอน 
- กิจกรรม ทกัษะวชิาชีพ 
- กิจกรรม ทกัษะ ICT 

 
30,000 

144,000 
- 
- 

 
- 
- 

26,740 
26,740 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

227,480 
เตรียมใจ 

 

7 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนห้องเรียนพิเศษ  
  - กิจกรรม งบหอ้งMEP 
  - กิจกรรม งบหอ้งIEC 
  - กิจกรรม ค่ายเตรียมความพร้อม 
  - กิจกรรม ทศันศึกษา MEP ป.5 
  - กิจกรรม ทศันศึกษา IEC ป.5 

 
30,000 
60,000 

- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

20,000 
20,000 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 

5,000 
- 
- 

135,000 
ผกาภรณ์ 

8 โครงกำรห้องสมุดมีชีวิต 
  - กิจกรรม ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 
 - กิจกรรม หอ้งสมุดอาเซียน 
 - กิจกรรม หอ้งสมุดมีชีวติ 

 
20,000 
5,000 
30,000 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

55,000 
ศิรินภา 

9 โครงกำรวันส ำคญั  
 -กิจกรรม วนัส าคญั 
 -กิจกรรม วนัคริสตม์าส 
 -กิจกรรม วนัภาษาไทย+วนัสุนทรภู่ 
-กิจกรรม วนัอาเซียน 
 -กิจกรรม วนัตรุษจีน 
 -กิจกรรม สานฝันวนัส าเร็จการศึกษา 

 
30,000 
10,000 
10,000 
5,000 
5,000 
15,000 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

75,000 
เยาวเรศ 
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ที่ 
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
งำน / โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
หมำยเหตุ 

รำยหัว 
เรียนฟรี 
15 ปี 

สนับสนุน 
กำรศึกษำ 

หน่วย 
งำนอ่ืน 

10 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    
 -กิจกรรม เขา้ค่าย เดินทางไกล ลูกเสือเนตรนารี 
 -กิจกรรม ค่ายวชิาการ 5 กลุ่มสาระ 
 -กิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม 
 -กิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 -กิจกรรม บริการดา้น ICT 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
123,048 
123,048 
123,048 
123,048 
123,048 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

615,240 
สุธีร์ 

 

11 โครงกำรพัฒนำสุขภำพกำย และ จิต  
 -กิจกรรม กีฬาสีสมัพนัธ ์
 -กิจกรรม กีฬา 
 -กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพนกัเรียน (อนามยั
โรงเรียน) 
 -กิจกรรม เฝ้าระวงัโรคเอดส์และสารเสพติดใน
โรงเรียน 
-กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(สภานกัเรียน) 
 -กิจกรรม พฒันานาฏศิลป์ 
 -กิจกรรม พฒันาดุริยางค ์ดนตรี  

 
100,000 
20,000 

 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 
50,000 
25,000 

 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

210,000 
อรอนงค ์, 
ชญัชนา 

 

12 โครงกำร STEM  EDUCATION 
 - กิจกรรม STEM 
  - กิจกรรม จรวดขวดน ้ า 
 - กิจกรรม สปัดาห์วทิยาศาสตร์ 

 
- 
- 
- 

 
20,000 
10,000 
30,000 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

60,000 
วรีพงษ ์, 
ธิดารัตน์ 

13 โครงกำรสนำมเด็กเล่นตำมหลกักำรพัฒนำ-
สมอง BBL : เล่นตำมรอยพระยุคบำท 
  - กิจกรรม พฒันาสนาม 

 
 

30,000 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

30,000 
ฑณัฑิกา 
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ที่ 
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
งำน / โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
หมำยเหตุ 

รำยหัว 
เรียนฟรี 
15 ปี 

สนับสนุน 
กำรศึกษำ 

หน่วย 
งำนอ่ืน 

14 โครงกำรเศรษฐกิจพอเพยีงและกำรบริหำร
จัดกำรขยะและส่ิงแวดล้อม 
 - กิจกรรม ธนาคารโรงเรียน 
 - กิจกรรม ธนาคารพอเพยีง และขยะเป็น 0 

 
 

5,000 
3,000 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

8,000 
จิราภรณ์ 

15 โครงกำร PLC หน่ีงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม 
เสริมสร้ำงลดเวลำเรียน 
 - กิจกรรม PLC หน่ีงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรม 
เสริมสร้างลดเวลาเรียน 

 
 
- 

 
 

50,000 

 
 
- 

 
 
- 

50,000 
ชญัชนา 

16 โรงเรียนยุวทูตควำมดีวิถีล้ำนนำ สืบสำนศำสตร์
พระรำชำ 
 

- 20,000 - 30,000 50,000 
ผกาวรรณ 

รวมงบประมำณ 1,077,000 889,120 - 35,000 2,001,120 
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ช่ือโครงกำร  พฒันาระบบวดัประเมินผลการศึกษา 
โครงกำร  (    )  โครงการใหม่ ( )  โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้นยุทธศำสตร์ปฎิรูปกำรศึกษำที่ 3.  การทดสอบ การประเมิน การประกนัคุณภาพและ  
                                         มาตรฐานการศึกษา 
สนองเป้ำประสงค์ที ่ 2.  นกัเรียนระดบัประถมศึกษามีความรู้  ทกัษะ  สมรรถนะและคุณลกัษณะที่ 

พงึประสงคต์ามหลกัสูตร  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมถึงมีสุขภาพอนามยัที่ 
สมบูรณ์ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 1.การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น 
สนองจุดเน้น  1. จุดเนน้ดา้นผูเ้รียน 

1.1 นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญั สู่มาตรฐานสากล 
1.1.5 นกัเรียนมีทกัษะชีวติ ทกัษะการคิดวเิคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และ
ทกัษะการส่ือสารอยา่งสร้างสรรคอ์ยา่งนอ้ย 2 ภาษา ทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวยั 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวกนัตฤ์ทยั   จกัรสาน 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 งานวดัผลประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการงานของโรงเรียนที่ตอ้งรับผิดชอบเก่ียวกบั
การออกเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของนกัเรียนที่ก  าลงัศึกษาอยูแ่ละที่จบการศึกษาไปแลว้ เช่น เอกสารแบบ 
ปพ.ต่างๆ  อีกทั้งยงัด าเนินงานเร่ือง การรายงานสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  รายงานสรุปผลสัมฤทธ์ิ   
NT , O-NET  , ขอ้สอบกลาง  ในระดับชั้นต่างๆ  การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศในโปรแกรม School mis  
การดูแลการส่งคะแนนผลการเรียนของผู ้สอน   การพัฒนาจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพจึงขึ้นอยูก่บัการด าเนินงานอยา่งมีระบบ มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอ  ทนัสมยั มีความ
สะดวกในการคน้หาเอกสารและสามารถปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑข์องทางราชการ 

2. วัตถุประสงค์ 
     เชิงปริมำณ 
     1. เพือ่ใหค้รูในโรงเรียนทุกคนสามารถจดัท าโปรแกรมวดัผล (ปพ.5 , ปพ.6) ได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
     2. เพือ่ใหก้ารจดัท าขอ้มูลเก่ียวกบังานทะเบียนวดัผลมีความเป็นปัจจุบนั ทนัสมยัและทนัต่อการใชง้าน 
     3. เพือ่ใหก้ารจดัท าขอ้มูลผลการเรียนในระบบ School mis มีความถูกตอ้ง แม่นย  า 
     เชิงคุณภำพ 
      1. เพือ่ใหก้ารวดั ประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนมีความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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       2. เพือ่ใหก้ารจดัท าขอ้มูลเก่ียวกบังานทะเบียนวดัผลมีความเป็นปัจจุบนั ทนัสมยัและทนัต่อการใชง้าน 
       3. เพือ่ใหก้ารบริการแก่ผูม้าติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและทนัเวลาทีก่  าหนด 

3. เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 

1. ครูในโรงเรียนทุกคนสามารถจดัท าโปรแกรมวดัผล (ปพ.5 , ปพ.6) ได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.ระบบสารสนเทศเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมีความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

ร้อยละ 100 
3.ขอ้มูลผลการเรียนในระบบ School  miss มีความถูกตอ้ง แม่นย  า  ร้อยละ 100 

   เชิงคุณภำพ 
1. การวดั ประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนมีความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. การจดัท าขอ้มูลเก่ียวกบังานทะเบียนวดัผลมีความเป็นปัจจุบนั ทนัสมยัและทนัต่อการใชง้าน 
3. ผูรั้บบริการและผูท้ี่เก่ียวขอ้งเกิดความพงึพอใจในการบริการ 

4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
     1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
         สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 3 : การทดสอบ การประเมิน การประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
         ตวัช้ีวดัที่ 2  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบทดสอบเพือ่ประเมินผา่นหรือซ ้ าชั้นในชั้น  
ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมธัยมศึกษาปีที่ 3 
        ตวัช้ีวดัที่ 4  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวดัผล ประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
     2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
 สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 1 การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น  

แนวทางการพฒันาที่ 1 พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบัคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น 
ทุกประเภทใหมี้ประสิทธิภาพ 

แนวทางการพฒันาที่ 5 วดัและประเมินผลการเรียนรู้  โดยเนน้การประเมินความกา้วหนา้ของ
ผูเ้รียนโดยวิธีการที่หลากหลาย  วเิคราะห์ผลการประเมิน และน าผลการประเมินมาใชป้ระโยชน์ในการ
แกปั้ญหา และพฒันาผูเ้รียนรวมถึงปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ของครู 

 
 
 
 



46 
 

     3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

             2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
                     2.1 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เนน้คุณภาพของผูเ้รียนรอบดา้น ทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 
                      2.3 การวางแผนการบริหารและการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ  

     4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตัิการ 

5. วิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ ไดแ้ก่ 
  1.1 คณะกรรมการบริหารงาน
ระบบการวดัประเมินผล 
  1.2 คณะกรรมการด าเนินงาน
ระดบัชั้นประถมศึกษา 
  1.3 คณะกรรมการด าเนินงาน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
  1.4 คณะกรรมการด าเนินงาน
ระดบัชั้นปฐมวยั 

พฤษภาคม  2561  
 
-น.ส.กนัตฤ์ทยั  จกัรสาน 
และคณะ 
- นางเมทินี  อินตะ๊ปาและ
คณะ 
- นางสุภารัตน์  โพธ์ิชะอุ่ม 
และคณะ 
- นางฑณัฑิกา   ค  าเงิน 
และคณะ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ เพือ่วางแผนพฒันา
ระบบการวดัประเมินผลการศึกษา
ของโรงเรียน 

กรกฎาคม 2561 -น.ส.กนัตฤ์ทยั  จกัรสาน 
และคณะ 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

3. เตรียมส่ือ อุปกรณ์ 
   3.1 เตรียมคอมพวิเตอร์และ
โปรแกรมการวดัประเมินผล
การศึกษา 

กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561 

-น.ส.กนัตฤ์ทยั  จกัรสาน 
และคณะ 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

 
 



47 
 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
4. ด าเนินกิจกรรม 
 4.1 ระบบวดัประเมินผล
การศึกษา 
      1. อบรมคณะกรรมการ 
การด าเนินงานแต่ละระดบัชั้น 
      2. อบรมขยายผลแก่ครูผูส้อน
และครูประจ าชั้นทุกระดบัชั้น 
  3. ครูประจ าวชิา  ครูประจ าชั้น
ด าเนินการกรอกขอ้มูลผลการเรียน
ของนกัเรียน 
 4.2  ระบบข้อมลูสารสนเทศ
ผู้เรียน 
      1. เก็บรวบรวมเอกสารวดั
ประเมินผลการศึกษา 
      2. สรุปผลสมัฤทธ์ิทาง                     
การเรียนเป็นค่าสถิติรายงานแก่
ผูบ้ริหารและหน่วยงานตน้สงักดั 
4.3  ระบบ School mis 
  1.ประชุม  แบ่งงานคณะท างาน 
  2.กรอกขอ้มูลลงโปรแกรม 
School mis 

 
 
 

สิงหาคม 2561 
 

สิงหาคม 2561 
กนัยายน 2561 ,
มีนาคม 2562 

 
 
 
 

มีนาคม 2562 
 

มีนาคม 2562 
 
 
 

สิงหาคม 2561 
ตุลาคม 2561 ,
มีนาคม 2562 

 
 
 
-น.ส.กนัตฤ์ทยั  จกัรสาน 
และคณะ 
-น.ส.กนัตฤ์ทยั  จกัรสาน 
และคณะ 
ครูผูส้อน , ครูประจ าชั้น 
 
 
 
 
-น.ส.กนัตฤ์ทยั  จกัรสาน 
และคณะ 
-น.ส.กนัตฤ์ทยั  จกัรสาน 
 
 
 
-น.ส.ดวงพร  มิตรยอง 
และคณะ 
 

 
 

 
โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 

 
โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 

 
โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 

 
 
 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 
 
 

5. ติดตาม  ประเมินผล  สรุป
รายงาน 

มีนาคม 2562 -น.ส.กนัตฤ์ทยั  จกัรสาน 
และคณะ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด าเนินการปีการศึกษา 2561  

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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8. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 งานวชิาการของโรงเรียน 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำร 
 1. ครูโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุกคน 
 2. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
  3. กระดาษ A4  ,  F14  ขาว  สี 
 4. เงิน จ  าแนกเป็นหมวดหมู่ ค่าใชจ่้ายโดยละเอียด  ดงัน้ี 
              - กิจกรรมวดัผล ประเมินผล ,school mis  ,เอกสารปพ.       จ  านวน  30,000  บาท 
              - กิจกรรมระบบขอ้มูลสารสนเทศผูเ้รียน             จ  านวน  10,000  บาท 

10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Context : C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process : P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ   การจดักิจกรรมการอบรม
คณะกรรมการการด าเนินงานแต่ละระดบัชั้น  การจดัท าเอกสารวดัผล ประเมินผลทางการศึกษา  การ
นิเทศ  การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product : P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 

     กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่

เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 
80 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุน
การด าเนินโครงการ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละของกระบวนการ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P P
1
(ผลผลิต)  

    ร้อยละของคณะครูมีความสามารถ
จดัท าเอกสารการวดัและประเมินผล
ทางการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

90 สงัเกต แบบสงัเกต 



49 
 

 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
 P

2
(ผลลพัธ)์ 

 -ร้อยละของเอกสารการวดัผล
ประเมินผลทางการศึกษามี
ความถูกตอ้งอยา่งมีคุณภาพ 
 -ร้อยละของขอ้มูลสาระสนเทศ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีความ
ถูกตอ้งทนัต่อการใชง้าน 

 
80 
 
 

80 

 
- ตรวจสอบเอกสารการ
วดัประเมินผลทาง
การศึกษา 
- ตรวจสอบสรุปขอ้มูล
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 
- เอกสารการวดั
ประเมินผลทาง
การศึกษา 
- แบบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

     ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. คณะครูมีความสามารถจดัท าเอกสารการวดัและประเมินผลทางการศึกษาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 2. มีขอ้มูลสาระสนเทศดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีความถูกตอ้งทนัต่อการใชง้าน 

กำรอนุมัติโครงกำร 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ..................................................................  
( นางสาวกนัตฤ์ทยั    จกัรสาน) 
ต าแหน่ง   ครูช านาญการพเิศษ 

 
ผูเ้สนอโครงการ..................................................................  

( นางสาวกนัตฤ์ทยั    จกัรสาน) 
ต าแหน่ง   ครูช านาญการพเิศษ 

 
ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................  

( นางสุรีพร  มงคลดี ) 
ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

 
ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................  

( นายสวา่ง  มโนใจ ) 
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ช่ือโครงกำร  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
โครงกำร  (    )  โครงการใหม่ ( )  โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้นยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่ 1.  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองเป้ำประสงค์ที ่ 1. นกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษามีพฒันาการทีเ่หมาะสมตามช่วงวยัและสมดุล  

2. นกัเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความรู้ ทกัษะ 
สมรรถนะ และคุณลกัษณะที่พงึประสงคต์ามหลกัสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม 
รวมถึงมีสุขภาพอนามยัที่สมบูรณ์ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 1.การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น 
สนองจุดเน้น  1. จุดเนน้ดา้นผูเ้รียน  
     1.1 นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญั สู่มาตรฐานสากล 

  1.2 นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด  
       มีคุณลกัษณะและทกัษะทางสงัคมที่เหมาะสม 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางชญัชนา  ทุนอินทร์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ซ่ึงไดพ้ฒันา
มาจากหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2544 โดยมรการปรับปรุงแกไ้ขจุดที่เป็นปัญหาในการ
น าหลกัสูตรสู่การปฏิบติัให้มีความชดัเจนและเหมาะสมยิง่ขึ้น บนฐานขอ้มูลที่ไดท้ี่ไดจ้ากการศึกษาวิจยั
และติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัขอ้มูลจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันามนุษย ์และจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการใน
การพฒันาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 จึงมีการทบทวนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 ที่มีความเหมาะสม ชดัเจนทั้งเอกสารหลกัสูตร และการน าไปสู่การปฏิบติั  
 อยา่งไรก็ตาม การพฒันาและใชห้ลกัสูตรจะประสบความส าเร็จได ้จ  าเป็นตอ้งอาศยัการบริหาร
หลกัสูตรที่มีประสิทธิภาพ ทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งตอ้งมีความชดัเจนตรงกนัเก่ียวกบัหลกัสูตร รวมทั้งเขา้ใจถึง
บทบาทหน้าที่ของตนเอง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพฒันาผูเ้รียน การบริหารหลักสูตรในยุคปัจจุบันซ่ึงมีการกระจายอ านาจสู่ทอังถ่ินและ
สถานศึกษา ให้มีส่วนร่วมตดัสินใจในการพฒันาหลักสูตรของตนเองนั้น ตอ้งอาศยัการเปล่ียนแปลง
แนวคิด วิธีการ รูปแบบ และปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ (Paradigm shift) จากกรอบแนวคิดเดิม สู่แนวคิด
ใหม่ ความรู้ใหม่ วิธีการบริหารจดัการ และแนวปฏิบัติใหม่ๆ ซ่ึงตอ้งมีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์หลาย
ระดบั ตั้งแต่ระดบัชาติ ระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัสถานศึกษา 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่พฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ  หลกัสูตรอนุบาล 3 ขวบ และ

หลกัสูตรหอ้งเรียนพเิศษ (MEP/IEC) ทุกระดบัชั้น 

3. เป้ำหมำย 
    เชิงปริมำณ 

โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์)มีการพฒันาและปรับปรุง หลกัสูตรสถานศึกษา 8 
กลุ่มสาระ หลกัสูตรอนุบาล 3 ขวบ และหลกัสูตรหอ้งเรียนพเิศษ (MEP/IEC) ทุกระดบัชั้น ร้อยละ 100 
    เชิงคุณภำพ 

โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีหลกัสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ หลกัสูตร
อนุบาล 3 ขวบ และหลกัสูตรหอ้งเรียนพเิศษ (MEP/IEC) ที่เหมาะสมกบัผูเ้รียนทุกระดบัชั้น 

4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
         สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 1  :  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
           ตวัช้ีวดัที่ 1  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกบัผูเ้รียนสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
 สนองกลยทุธท์ี่ 1  การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น 

แนวการพฒันาที่ 2 พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทุกฝ่าย น า 
หลกัสูตรสู่การปฏิบติัให้เกิดประสิทธิภาพ น าผลการทดสอบ O-NET   NT   ระบบการทดสอบกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการมาเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินผลการเรียน เพือ่พฒันานกัเรียนใหมี้คุณภาพและ
มาตรฐาน และเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
             1 ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
                1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค  านวณ ตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชั้น 
                2) ความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหา 
                3) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

  4) ความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
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     4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
สอดคลอ้งกบัหมวดที่  3.  การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

5. วิธีด ำเนินกำร 
กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ 
คณะท างาน 
  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
บริหารหลกัสูตรและงาน
วชิาการของสถานศึกษา 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อน 

พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรและงาน
วชิาการ 

โรงเรียนบา้นแม่จนั 
(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

2. ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรเพือ่พฒันา
และปรับปรุงหลกัสูตร 
 2.1 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานพฒันาและ
ปรับปรุงหลกัสูตร
สถานศึกษา  
2.2 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานพฒันาและ
ปรับปรุงหลกัสูตร อนุบาล                
3 ขวบ 
 2.3 ประชุมคณะกรรมการ 
ติดตามประเมินเพือ่น าผลมา
ปรับปรุงพฒันา 

พฤษภาคม 2561  
 
 
- คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรและงาน
วชิาการ 
 
-คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรและงาน
วชิาการระดบัอนุบาล 
 
- คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรและงาน
วชิาการ 

โรงเรียนบา้นแม่จนั 
(เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
3. พฒันาและปรับปรุง
หลกัสูตรสถานศึกษา  
หลกัสูตร อนุบาล 3 ขวบ 
และหลกัสูตรหอ้งเรียนพเิศษ 
(MEP/IEC) ทุกระดบัชั้น ให้
สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน 

พฤษภาคม - 
มิถุนายน  2561 

คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรและงาน
วชิาการ 

โรงเรียนบา้นแม่จนั 
(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

4. คณะกรรมการสถานศึกษา
พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ 
หลกัสูตรที่พฒันาและ
ปรับปรุง เรียบร้อยแลว้ 

มิถุนายน  2561 คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรและงาน
วชิาการ 

โรงเรียนบา้นแม่จนั 
(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

5. ใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 
  5.1 ครูน าหลกัสูตร
สถานศึกษาที่พฒันาและ
ปรับปรุง  ไปก าหนด
โครงสร้างรายวิชา และ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
เพือ่พฒันาผูเ้รียนใหมี้
คุณภาพตามเป้าหมาย  

ตลอดปีการศึกษา 
2561 

คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรและงาน
วชิาการ 

โรงเรียนบา้นแม่จนั 
(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

6. วจิยัและติดตามผลการใช้
หลกัสูตร 
 6.1 ด าเนินการติดตามผล
การใชห้ลกัสูตรอยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นระยะ เพือ่น าผล
จากการติดตามมาใชเ้ป็น
ขอ้มูลพจิารณาปรับปรุง
หลกัสูตรใหมี้คุณภาพ และมี
ความเหมาะสมยิง่ขึ้น 

มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรและงาน
วชิาการ 

โรงเรียนบา้นแม่จนั 
(เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ด าเนินการปีการศึกษา 2561 

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร  
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานบริหารวชิาการ 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำน 
 1. ครูโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์)  
 2. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
  3. กระดาษ A4 ขาว  สี 
 4. เงิน จ  าแนกเป็นหมวดหมู่ ค่าใชจ่้ายโดยละเอียด  ดงัน้ี 
              - กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร 8 กลุ่มสาระ  จ านวน  5,000  บาท 

- กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร MEP   จ านวน  5,000  บาท 
                - กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร IEC   จ านวน  5,000  บาท 
                - กิจกรรมพฒันาหลกัสูตรอนุบาล 3 ขวบ  จ านวน  5,000  บาท 
                 รวมงบประมาณ  20,000  บาท 

10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรำยละเอยีดดังนี ้
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม  (Context: C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
โอกาสและการส่งเสริมภายในโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือและอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process: P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ การจดักิจกรรมโครงการการ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การนิเทศ การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product: P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 
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กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือ

ต่อการด าเนินโครงการ 
80 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุนการ
ด าเนินโครงการ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละของการบวนการ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P P1 ผลผลิต 
  โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสน-
ประชานุสาสน์)มีการพฒันาและ
ปรับปรุง หลกัสูตรสถานศึกษา  
8 กลุ่มสาระ หลกัสูตรอนุบาล               
3 ขวบ และหลกัสูตรหอ้งเรียน
พเิศษ (MEP/IEC) ทุกระดบัชั้น  

100 ประเมินหลกัสูตร แบบประเมิน
หลกัสูตร 

 P2 ผลลพัธ ์
  โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสน-
ประชานุสาสน์) มีหลกัสูตร
สถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ  
หลกัสูตรอนุบาล 3 ขวบ และ
หลกัสูตรหอ้งเรียนพเิศษ 
(MEP/IEC) ที่เหมาะสมกบั
ผูเ้รียนทุกระดบัชั้น 

100 ประเมินหลกัสูตร แบบประเมิน
หลกัสูตร 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีหลกัสูตรที่ไดรั้บการพฒันาและปรับปรุง
หลกัสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ  หลกัสูตรอนุบาล 3 ขวบ และหลกัสูตรหอ้งเรียนพเิศษ (MEP/IEC) 
ทุกระดบัชั้น 
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กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ..................................................................   
(นางชญัชนา  ทุนอินทร์) 

ต าแหน่ง  ครูช านาญการพเิศษ 
 
 

ผูเ้สนอโครงการ.........................................................................   
(นางชญัชนา  ทุนอินทร์) 

ต าแหน่ง  ครูช านาญการพเิศษ 
 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ......................................................................   
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ .........................................................................   
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ช่ือโครงกำร  การยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET, NT, ระบบการทดสอบกลาง 
                                         ของ สพฐ. ,พฒันาการอ่านออกเขียนได ้ชั้น ป.1) 
โครงกำร  (    )  โครงการใหม่ ( )  โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้นยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่ 1.  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองเป้ำประสงค์ที ่ 1. นกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษามีพฒันาการทีเ่หมาะสมตามช่วงวยัและสมดุล  

2. นกัเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความรู้ ทกัษะ 
สมรรถนะ และคุณลกัษณะที่พงึประสงคต์ามหลกัสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม 
รวมถึงมีสุขภาพอนามยัที่สมบูรณ์ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 1.การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น 
สนองจุดเน้น  1. จุดเนน้ดา้นผูเ้รียน 

1.1 นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญัสู่มาตรฐานสากล 
1.1.3 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดบัชาติ  
(O-NET) กลุ่มสาระหลกัเพิม่ขึ้นเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางชญัชนา    ทุนอินทร์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพฒันาและยกระดบัคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผูเ้รียนได้รับการ
ส่งเสริมให้มีศกัยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทดัเทียมกบันานาชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจึงตอบสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จให้สถานศึกษายกระดับ
คุณภาพการศึกษา คือนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการ
ประเมินระดบัชาติ เพิม่ขึ้นร้อยละ 3 ซ่ึงการจะด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ก  าหนดไว้
นั้น สถานศึกษาจ าเป็นตอ้งพฒันาการศึกษาอยา่งตลอดแนว ทั้งในดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการ
สอน การบริหารจดัการ ตลอดจนการวดัและประเมินผล ซ่ึงผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ใน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมธัยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2559 ปรากฏดงัตาราง 
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ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) 
โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

ชั้น ปีการศึกษา 
สาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมศึกษาฯ ภาษาองักฤษ 
ป.6 2559 54.17 39.59 42.85 43.58 31.05 

2560 44.57 35.78 40.53 ไม่สอบ 33.36 
ม.3 2559 40.06 23.51 32.03 42.19 27.00 

2560 45.24 24.66 30.84 ไม่สอบ 28.62 
 

 ผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

ชั้น ปีการศึกษา 
สาระการเรียนรู้ 

ความสามารถดา้น
ภาษา 

ความสามารถดา้น
เหตุผล 

ความสามารถค านวณ 
 

ป.3 2559 44.12 45.94 31.09 
2560    

ผลการทดสอบขอ้สอบกลาง  
โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

ชั้น ปี 
สาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์  สงัคมศึกษาฯ ภาษาองักฤษ 
ป.2 2559 51.78 - - - - 

 2560 65.87     
ป.4 2559 34.73 50.89 47.78 - - 

 2560 41.53 56.60 55.81 - - 
ป.5 2559 45.91 36.09 44.09 - - 

 2560 46.66 35.72 50.34 - - 
ม.1 2559 36.19 25.09 30.00 35.17 30.85 

 2560 54.00 26.30 29.04 33.08 23.63 
ม.2 2559 52.36 29.20 27.50 34.53 32.12 

 2560 33.06 26.42 28.94 31.73 33.61 
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จากผลการทดสอบดงักล่าวจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการเร่งด าเนินการช่วยเหลือและพฒันาให้
โรงเรียนไดจ้ดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของโรงเรียนและผูเ้รียน 
โดยใชก้ระบวนการวิจยัการบริหารและการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา เป็นเคร่ืองมือใน
การขบัเคล่ือนการยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

ดงันั้นเพื่อใหผ้ลการทดสอบ O-NET นกัเรียนชั้น ป.6 และ ม.3  , NT นกัเรียนชั้น ป.3, ระบบการ
ทดสอบกลาง นักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5 , ม.1 , ม.2 ของ สพฐ, ผลการทดสอบการอ่านและการเขียน
นักเรียน ชั้น ป.1 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) สูงขึ้น โรงเรียนจึงไดจ้ดัท าโครงการ
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET, NT,ระบบการทดสอบกลางของ สพฐ., การอ่านออกเขียนได ้
นักเรียน ชั้น ป.1)เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิการประเมินผล O-NET, NT และระบบการทดสอบกลางของ 
สพฐ.,การอ่านออกเขียนไดน้ักเรียน ชั้น ป.1 เพื่อสนองกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน 
2. วัตถุประสงค์ 
     เชิงปริมำณ 

1. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดบัชาติ (O-NET) เพิม่ขึ้นร้อยละ 5 
 2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดบัชาติ (NT) เพิม่ขึ้นร้อยละ 5 
 3. นัก เรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่  2, 4, 5 และชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  1, 2 มีผลการทดสอบ                   
ขอ้สอบกลาง เพิม่ขึ้นร้อยละ 5 
 4. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการทดสอบการอ่านและเขียน เพิม่ขึ้นร้อยละ 5 
     เชิงคุณภำพ 
 1.นกัเรียนทุกชั้นมีระดบัคุณภาพการศึกษาอยูใ่นเกณฑดี์ 
3. เป้ำหมำย 
     เชิงปริมำณ 

1.นกัเรียนร้อยละ 80 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนจากการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) เพิม่ขึ้นร้อยละ 5 ภายในปีการศึกษา 2561 
 2.นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติ (NT) 
เพิม่ขึ้นร้อยละ 5 ภายในปีการศึกษา 2561 
 3.นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1, 2 มีผล
การทดสอบขอ้สอบกลาง เพิม่ขึ้นร้อยละ 5 ภายในปีการศึกษา 2561 

4.นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการทดสอบการอ่านและเขียน 
เพิม่ขึ้นร้อยละ 5 ภายในปีการศึกษา 2561 
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      เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนแต่ละชั้นมีระดับคุณภาพการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี ภายใน               

ปีการศึกษา 2561 
4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
         สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 1  :  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

ตวัช้ีวดัที่ 2  ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่อ่านออกเขียนได ้
ตวัช้ีวดัที่ 3  ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 4 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
ตวัช้ีวดัที่ 4  ค่าเฉล่ียร้อยละของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน (NT) เพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3 
ตวัช้ีวดัที่ 5  ค่าเฉล่ียร้อยละของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มธัยมศึกษาปีที่ 3 มธัยมศึกษาปีที่ 6 ของผล 

การทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลกั 5 วชิาโดยรวมเพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ3 
     2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
 สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 1 การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น  

แนวทางการพฒันาที่ 2  พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทุกฝ่าย 
น าหลกัสูตรสู่การปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิภาพ น าผลการทดสอบ O-NET , NT ระบบการทดสอบกลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นส่วนหน่ึงในการจดัการเรียนรู้ เพือ่พฒันานกัเรียนใหมี้คุณภาพและ
มาตรฐาน และเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

แนวทางการพฒันาที่ 4 พฒันาการจดัประสบการณ์และการจดัการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพ น า
ผลการทดสอบ O-NET , NT ระบบการทดสอบกลางของกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นส่วนหน่ึงในการ
จดัการเรียนรู้ เพือ่พฒันานกัเรียนใหมี้คุณภาพ มาตรฐาน เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
     3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
         สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 

1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
    1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค  านวณ ตามเกณฑข์องแต่ละดบัชั้น 
    2) ความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหา 
    3) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
    4) ความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
    5) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาติ 
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     4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
สอดคลอ้งกบัหมวดที่  4.  การวดั การวเิคราะห์  และการจดัการความรู้ 

5. วิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
สถานศึกษา ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร
และครูผูส้อน 

พฤษภาคม 2561 ครูวชิาการ 
ครูธุรการ 

หอ้งธุรการ 

2. เสนอโครงการใหผู้บ้ริหารเห็นชอบ
และอนุมตั ิ

มิถุนายน 2561 ครูวชิาการ 
 (นางชญัชนา  ทุนอินทร์) 

หอ้งผูบ้ริหาร 

3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพือ่
วเิคราะห์พฒันาในตวัช้ีวดัที่ตอ้ง
ปรับปรุงเร่งด่วน จากคะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ผลการทดสอบ O-NET , 
NT และขอ้สอบกลาง และผลการ
ทดสอบการอ่านและเขียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558-2559 

มิถุนายน 2561 คณะกรรมการโครงการ
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

หอ้งประชุม 
เชียงแสน 
ประชานุสาสน์ 

4. การด าเนินกิจกรรม 
4.1 ก าหนดจุดพฒันาในตวัช้ีวดัที่ตอ้ง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
4.2 น าตวัช้ีวดัที่ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
วเิคราะห์สร้างนวตักรรม เพือ่ปรับวิธี
เรียนของนกัเรียน เปล่ียนวธีิสอนของ
ครูใหส้อดคลอ้งกบัการวดัประเมินผล
ตามหลกัสูตรแกนกลาง และแนวทาง
การประเมินของสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 

มิถุนายน 2561 
– กรกฎาคม 
2562 

คณะกรรมการโครงการ
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

หอ้งประชุม 
เชียงแสน 
ประชานุสาสน์ 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
4.3 น าตวัอยา่งขอ้สอบในปีที่ผา่น
มาโดยหาตวัอยา่งขอ้สอบ และ
ขอ้สอบจากของส านกังาน
ทดสอบแห่งชาติหรือตวัอยา่ง
ขอ้สอบจากส านกัพมิพต่์างๆมา
รวบรวมและจดัท าเป็นเอกสาร
รูปเล่มใหน้กัเรียน 

มิถุนายน 2561 – 
กรกฎาคม 2562 

คณะกรรมการโครงการ
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

หอ้งประชุม 
เชียงแสน 
ประชานุสาสน์ 

5. จดัค่ายวชิาการใหน้กัเรียนฝึก
ท าขอ้สอบที่สร้างขึ้นครู
ตรวจขอ้สอบอธิบายเสนอแนะ 
เพิม่เติมเพือ่ใหน้กัเรียนเขา้ใจ 

สิงหาคม 2561 – 
กุมภาพนัธ ์2562 

ครูประจ าชั้น ครูประจ า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

หอ้งเรียน/หอ้งประชุม         
เชียงแสนประชานุสาสน์/
หอ้งสมุด/หอ้งปฏิบตัิการ /
หอประชุม 

6. ประเมินผล/สรุปผลการจดัค่าย
วชิาการ การทดสอบระดบัชาติ 

กุมภาพนัธ ์2562 คณะกรรมการโครงการ
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

หอ้งประชุม 
เชียงแสนประชานุสาสน์ 

7. รายงานผลการจดักิจกรรมตาม
โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

มีนาคม 2562 คณะกรรมการโครงการ
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

หอ้งผูบ้ริหาร 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด าเนินการปีการศึกษา 2561  

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 งานวชิาการของโรงเรียน 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำร 
 1. ครูโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุกคน 
 2. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
 3. เคร่ืองปรินซ์เตอร์ 
 4. กระดาษ A4 จ านวน 1 กล่อง 
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 5. เงินทั้งหมด 80,000 บาท (แปดหม่ืนบาทถว้น)ถวัจ่ายทุกรายการ ดงัน้ี 
 

ที่ รำยกำร จ ำนวน (บำท) หมำยเหตุ 
1 กระดาษ A4  จ านวน 10 กล่อง ๆ ละ 550 5,500  
2 ค่าจา้งเหมาจ่ายถ่ายเอกสารและเขา้เล่ม 74,500  

รวม 80,000  
  
 แบ่งค่าใชจ่้ายแต่ละกิจกรรม  ดงัน้ี 
              - กิจกรรมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ O-NET                จ  านวน  20,000  บาท 

  - กิจกรรมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ ระบบการทดสอบกลางของ สพฐ. จ านวน  25,000  บาท 
                - กิจกรรมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ NT                             จ  านวน  10,000  บาท 
                - กิจกรรมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ อ่านออกเขียนได ้ป.1              จ านวน  25,000  บาท 
                   รวมงบประมาณ  80,000  บาท 

10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPPมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Context : C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
โอกาสและการส่งเสริมภายในโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process : P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ การจดักิจกรรมโครงการ
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET, NT,ระบบการทดสอบกลางของ สพฐ., การอ่านออกเขยีนได ้
นกัเรียน ชั้น ป.1) การนิเทศ การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product : P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 
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กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อ

การด าเนินโครงการ 
80 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุนการ
ด าเนินโครงการ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละของกระบวนการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P P
1
(ผลผลิต)  

ร้อยละของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดบัชาติ (O-NET) เพิม่ขึ้น
ร้อยละ 5 ภายในปีการศึกษา 2561 

 
80 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 ร้อยละของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดบัชาติ 
(NT) เพิม่ขึ้นร้อยละ 5 ภายในปี
การศึกษา 2561 

80 ทดสอบ แบบทดสอบ 

 ร้อยละของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 2, 4, 5 และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1, 2 
มีผลการทดสอบขอ้สอบกลาง เพิม่ขึ้น
ร้อยละ 5 ภายในปีการศึกษา 2561 

80 ทดสอบ แบบทดสอบ 

 ร้อยละของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 มีผลการทดสอบการอ่านและ
เขียน เพิม่ขึ้นร้อยละ 5 ภายใน                           
ปีการศึกษา 2561 

80 ทดสอบ แบบทดสอบ 

 P 2 (ผลลพัธ)์ 
ร้อยละของนกัเรียนแต่ละชั้นมีระดบั
คุณภาพการศึกษาอยูใ่นเกณฑดี์ 
ภายในปีการศึกษา 2561 

 
80 

 
การ

ประเมินผล
การทดสอบ 

 
แบบประเมินผล
การทดสอบ 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถดา้นการอ่าน การคิด และการแสดงออกซ่ึง
ความมีเหตุผล มีผลการทดสอบ NT เท่ากบัหรือสูงกวา่ระดบัประเทศ 
 2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบ O-NET เท่ากบัหรือ
สูงกวา่ระดบัประเทศ 
 3. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และมธัยมศึกษาปีที่ 1, 2 มีผลการทดสอบกลางของ สพฐ.
เท่ากบัหรือสูงกวา่ระดบัประเทศ 
 4. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการทดสอบการอ่านและเขียน อยูใ่นระดบัคุณภาพดี 
 5. โรงเรียนไดรั้บความเช่ือมัน่ ศรัทธา จากผูป้กครอง ชุมชน 
 
กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ ..................................................................................  
( นางชญัชนา  ทุนอินทร์ ) 

ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ 
 
 

ผูเ้สนอโครงการ ..................................................................................   
( นางชญัชนา  ทุนอินทร์ ) 

ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ 
 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................   
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................   
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ช่ือโครงกำร      ส่งเสริมทกัษะทางวชิาการ 
ลักษณะโครงกำร  (   )  โครงการใหม่          () โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้นยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่ 1.  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองเป้ำประสงค์ที่         2. นกัเรียนระดบัประถมศึกษามีความรู้ ทกัษะ สมรรถนะและคุณลกัษณะ 
                                ที่พงึประสงคต์ามหลกัสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงมีสุขภาพอนามยัที่สมบูรณ์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 1. การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น 
สนองจุดเน้นด้ำนผู้เรียน  1. จุดเนน้ดา้นผูเ้รียน 

   1.1 นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญั สู่มาตรฐานสากล   
   1.2 นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด  
         มีคุณลกัษณะและทกัษะทางสงัคมที่เหมาะสม 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร     นางนุชรี   กนัทะเนตร 
ระยะเวลำด ำเนินกำร     ปีการศึกษา 2561 
 
1.หลักกำรและเหตุผล 
 การพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ไดม้าตรฐานนั้นนอกจากการจดักระบวนการเรียนการสอนที่ถือ
วา่เป็นกระบวนการที่ส าคญัที่สุดแลว้ การจดัการเรียนรู้ตอ้งยดึผูเ้รียนเป็นส าคญัให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
จากการปฏิบติัจริงแสวงหาความรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไดเ้รียนรู้และแกไ้ข
ปัญหาตามสถานการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นการเปิดเวทีส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนท าให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการเรียนเกิดทกัษะในดา้นต่างๆ มีความคิดสร้างสรรค ์ใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ 
มีพฒันาการทางการเรียนรู้และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ไดมี้โอกาสแสดงความสามารถของตนอยา่ง
เตม็ศกัยภาพ 
 ดงันั้น เพือ่เป็นการเพิ่มศกัยภาพในการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหเ้กิดขึ้นอยา่งมีประสิทธิภาพ จ าเป็นที่
ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บประสบการณ์ตรง และร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค ์อนัจะแสดงให้เห็นศกัยภาพผูเ้รียนเอง 
โรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) จึงไดจ้ดัให้มีโครงการส่งเสริมทกัษะทางวิชาการ ประจ า              
ปีการศึกษา 2560 

2.วัตถุประสงค์ 
 เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกถึงความสามารถที่เป็นเลิศดา้นวชิาการ ทกัษะวชิาชีพ 
ศิลปะ การแสดงและส่ิงประดิษฐ ์
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3.เป้ำหมำย 
 เชิงคุณภำพ   นกัเรียนทุกคนที่เขา้ร่วมโครงการไดแ้สดงออกถึงความสามารถและผลงาน 
ส่งเสริมใหมี้ทกัษะการเรียนรู้และเกิดความภาคภูมิในในตนเอง 
 เชิงปริมำณ    นกัเรียนเขา้ร่วมแสดงศกัยภาพและผลงานไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของกิจกรรม
ทั้งหมดที่ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดจดัขึ้น 

4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
     1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังาน     
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
         สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 1  :  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
         ตวัช้ีวดัที่ 8  ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
สอดคลอ้งตามช่วงวยั 
         ตวัช้ีวดัที่ 11  ร้อยละ100 ของผูเ้รียนมีจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
     2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
 สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 1 การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น  

แนวทางการพฒันาที่ 7 ปรับปรุงพฒันาการจดักิจกรรมเพือ่ปลูกฝัง พฒันาส่งเสริมทกัษะชีวติ 
คุณธรรมจริยธรรม คุณลกัษณะที่พงึประสงค ์ที่ส่งผลใหค้นไทยมีนิสยัดี มีคุณธรรม 
     3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
         สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
           1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
               1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค  านวณ ตามเกณฑข์องแต่ละดบัชั้น 
               2) ความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหา 
              3) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ   การส่ือสาร 
              4) สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสงัคม 
           1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน 
              1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรม  
อนัดีของสงัคม 
              2) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
       3) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
     4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  

สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 3 การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
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5. วิธีด ำเนินกำร 

 

กิจกรรมที่  ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินงำม 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  1.1 คณะกรรมการบริหารโครงการ 
 
  1.2 คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
ไดแ้ก่  หวัหนา้งานฝ่ายวชิาการ ครู
โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ ทุกคน 
1.3 คณะกรรมการ สรุป ติดตาม
ประเมินผล 

 
พฤษภาคม 2561 

 
พฤษภาคม 2561 

 
 

พฤษภาคม 2561 

 
นางสุรีพร มงคลดี 
และคณะ 
นางชญัชนา ทุนอินทร์ 
และคณะครูโรงเรียน
บา้นแม่จนัฯ ทุกคน 
นางนุชรี  กนัทะเนตร
และคณะ 

 
หอ้งประชุม ICT 
(โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ) 
 
 
 

2. ประชุมคณะกรรมการเพือ่
วางแผนด าเนินการ 
   2.1 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการเพือ่ช้ีแจงเหตุผลความ
จ าเป็นของโครงการ 
   2.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ เพือ่วางแผนด าเนินการ 
   2.3 ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลเพือ่วางแผนด าเนินการ 
โดยมีกิจกรรม ดงัน้ี 
   -แขง่ขนัวชิาการMEP 
   -แข่งขนัทกัษะภาษาจีน 
   -ค่ายวชิาการ (ไทย/คณิต/องักฤษ) 
   -โดเรม่อน , to be number  one 
   -นกัเรียนรางวลัพระราชทาน 
   - open house 
   - ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 

 
 

มิถุนายน 2561 
 
 

มิถุนายน 2561 
 

แต่ละช่วงของ 
การแข่งขนัแต่ละ
กิจกรรมใน               

ปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 

นางสุรีพร มงคลดี 
และคณะครูโรงเรียน
บา้นแม่จนัฯ ทุกคน 

หอ้งประชุม ICT 
 (โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ) 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินงำม 
3. วางแผนด าเนินการเตรียมส่ือ
อุปกรณ์ โดยครูที่รับผดิชอบแต่ละ
กิจกรรม ดงัน้ี 
   -แข่งขนัวชิาการMEP 
   -แข่งขนัทกัษะภาษาจีน 
   -ค่ายวชิาการ (ไทย/คณิต/องักฤษ) 
   -โดเรม่อน , to be number  one 
   -นกัเรียนรางวลัพระราชทาน 
   - open house 
   - ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 

แต่ละช่วงของ 
การแข่งขนั                             

แต่ละกิจกรรมใน               
ปีการศึกษา 2561 
 

หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ ครู
ที่รับผดิชอบในแต่ละ
รายการ 

หอ้งประชุม ICT 
(โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ) 

4. ด าเนินการตามแผน 
    - ครูที่รับผดิชอบฝึกซอ้มนกัเรียน
ท าการฝึกซอ้มนกัเรียนตามรายการ
ที่ไดรั้บมอบหมาย 
    - ครูที่รับผดิชอบแต่ละรายการพา
นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม ดงัน้ี 
   -แข่งขนัวชิาการMEP 
   -แข่งขนัทกัษะภาษาจีน 
   -ค่ายวชิาการ (ไทย/คณิต/องักฤษ) 
   -โดเรม่อน , to be number  one 
   -นกัเรียนรางวลัพระราชทาน 
   - open house 
   - ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 

แต่ละช่วงของ 
การแข่งขนั                   

แต่ละกิจกรรมใน               
ปีการศึกษา 2561 
 

ครูที่รับผดิชอบในแต่ละ
กิจกรรม 

โรงเรียนบา้นแม่จนั  
(เชียงแสน- 
ประชานุสาสน์) 

5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน 
 

มีนาคม 2562 นางนุชรี  กนัทะเนตร โรงเรียนบา้นแม่จนั  
(เชียงแสน- 
ประชานุสาสน์) 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด าเนินการในปีการศึกษา 2561 

7.สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 งานวชิาการของโรงเรียน 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำร 
 1. ครูโรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์)ทุกคน 
 2. นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม 
 3. เงิน จ าแนกเป็นหมวดหมู่ ค่าใชจ่้ายโดยละเอียด ดงัน้ี 

- แข่งขนัวชิาการ MEP    จ านวน 20,000   บาท 
- แข่งขนัทกัษะภาษาจีน   จ านวน 10,000   บาท 
- โดเรม่อน , to be number  one  จ านวน 50,000   บาท 
- นกัเรียนรางวลัพระราชทาน  จ านวน 10,000   บาท 
-  open house    จ านวน 50,000   บาท 
-  ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน   จ านวน 100,000   บาท 
รวมงบประมำณ  240,000   บำท 

 
10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Context : C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process : P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ   การจดักิจกรรมการฝึกซอ้ม
นกัเรียน การน านกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัการสรุปผลและการประเมินผล 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product : P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 

 

 



71 
 

กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อ

การด าเนินโครงการ 
80 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุนการ
ด าเนินโครงการ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละของกระบวนการ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P P
1
(ผลผลิต)  

ร้อยละของนกัเรียนที่เขา้ร่วม
กิจกรรมทั้งหมด 

80 ตรวจสอบ สรุปรายงานผล 

 P
2
(ผลลพัธ)์ 

ร้อยละของนกัเรียนที่ไดรั้บรางวลั 
80 ตรวจสอบ สรุปรายงานผล 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 เชิงคุณภำพนกัเรียนไดแ้สดงออกถึงความสามารถและผลงาน ส่งเสริมใหมี้ทกัษะการเรียนรู้
และเกิดความภาคภูมิในในตนเอง 
 เชิงปริมำณนกัเรียนเขา้ร่วมแสดงศกัยภาพและผลงานไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของกิจกรรม
ทั้งหมดที่ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดจดัขึ้น 
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กำรอนุมัติโครงกำร 

 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ ..................................................................................   
(นางนุชรี   กนัทะเนตร) 
ต าแหน่ง  ครูช านาญการ 

  
 

ผูเ้สนอโครงการ ..................................................................................   
(นางนุชรี   กนัทะเนตร) 
ต าแหน่ง  ครูช านาญการ 

 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................   
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................   
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ช่ือโครงกำร  โครงการพฒันาการการเรียนรู้ระดบัปฐมวยั 
โครงกำร  (    )  โครงการใหม่ ( )  โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้นยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่ 1.  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองเป้ำประสงค์ที ่ 2. นกัเรียนระดบัก่อนประถม ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความรู้      
                                         ทกัษะ สมรรถนะ และคุณลกัษณะที่พงึประสงคต์ามหลกัสูตร มีคุณธรรม  
                                         จริยธรรม รวมถึงมีสุขภาพอนามยัที่สมบูรณ์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 1.การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น 
สนองจุดเน้น  1. จุดเนน้ดา้นผูเ้รียน  

1.1 นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญั สู่มาตรฐานสากล  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางฑณัฑิกา    ค  าเงิน 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดแนวการจดัการศึกษา โดยยดึหลกัวา่              
ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัที่สุดกระบวนการ
จดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ โดยจดัเน้ือหาสาระ 
และกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน ค  านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล
ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนั
แกปั้ญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กอปรกบั มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสงัคมและ
เทคโนโลย ีก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการด าเนินชีวติในปัจจุบนัของบุคคล ท าใหเ้กิดความยุง่ยาก 
ซบัซอ้นมากยิง่ขึ้น จ  าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนวถิากรด าเนินชีวติให้สามารถด ารงอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีคุณค่ามี
ศกัด์ิศรี และมีความสุข 

 การจดัการศึกษาปฐมวยัเป็นการัดการศึกษาที่สนองต่อความตอ้งการของเด็ก ใหเ้ด็กไดรั้บ
ประสบการณ์ตรง จากการปฏิบติั เนน้การปฏิบติัจริง  ครูจดักิจกรรมที่เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวยัและเขา้ร่วมและปฏิบติักิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข ไดเ้ลือกกิจกรรมดว้ย
ตนเอง ตามความถนดั และความสนใจอยา่งแทจ้ริง มีการพฒันาที่ส าคญั คือ การพฒันาองคร์วมของความ
เป็นมนุษยใ์หค้รบทุกดา้น ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสงัคม ใหเ้ป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวนิยั และมีคุณภาพ ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพือ่สงัคม และประเทศชาติ 
 ดงันั้นโรงเรียนมีความเห็นถึงความส าคญัของการพฒันาเด็กในระดบัปฐมวยั จึงไดด้ าเนิน
กิจกรรม / โครงการน้ีต่อเน่ืองในปีการศึกษา 2561  ต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพือ่จดักิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเด็กและชุมชน 
 2.2  เพือ่พฒันาเด็กปฐมวยัใหค้รอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ดา้น 
3. เป้ำหมำย 
       3.1  เชิงปริมาณ   
              เด็กปฐมวยัทุกคนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ร้อยละ 100 
       3.2  เชิงคุณภาพ 
        1) เด็กปฐมวยัไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
        2) ครูผูส้อนปฐมวยัจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
        3) สถานศึกษาจดักระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    4.1 สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
          สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 1  :  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
          ตวัช้ีวดัที่ 1  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกบัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          ตวัช้ีวดัที่ 13  ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวยัมีความพร้อมเขา้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และมีพฒันาการ                     
ตามช่วงวยั 
     4.2 สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
            สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 1 การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น  
             แนวทางการพฒันาที่ 7 ปรับปรุง พฒันาการจดักิจกรรมเพือ่ปลูกฝัง พฒันาส่งเสริมทกัษะ ชีวติ 
คุณธรรมจริยธรรมคุณลกัษณะที่พงึประสงค ์ที่ส่งผลใหค้นไทยมีนิสยัดี มีคุณธรรม 
     4.3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
         มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
         1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน 
            1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขดักบักฎหมายและ
วฒันธรรมอนัดีของสงัคม 
            2) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
           3) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
           4) สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสงัคม 
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        มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
     1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 
     2. การจดัการเรียนการสอนที่ยดึโยงกบับริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

     4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตัิการ 

5. วิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
1 เขียนโครงการเพือ่ขออนุมตัิจาก
ฝ่ายบริหาร 

พ.ค. 2561 นางฑณัฑิกา  ค  าเงิน  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ พฒันาการการเรียนรู้
ระดบัปฐมวนัไดแ้ก่ 
  1.1 คณะครูประจ าชั้น 
  1.2 คณะกรรมการพฒันาการ
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.3 คณะครูพีเ่ล้ียง 
  1.4 คณะครูพเิศษประจ าวชิา 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 

คณะครูระดบัปฐมวยั โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

3. ประชุมคณะกรรมการ , 
วางแผนการด าเนินงาน 

พ.ค. 2561 นางฑณัฑิกา  ค  าเงิน 
และคณะ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

4. ด าเนินกิจกรรม 
   4.1 กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งสู่
โครงงาน / กิจกรรมการเรียนรู้บา้น
นกัวทิยาศาสตร์นอ้ยโดยใช้
กระบวนการ STEM ศึกษา 
  - ประชุมคณะกรรมการ ,                   
วางแผนงาน,ด าเนินงาน 
 4.2 กิจกรรมพฒันาคุณภาพบริหาร
จดัการระดบัปฐมวยั 
  - พฒันาหอ้งศูนยป์ฐมวยั 
  -จดัส่ือการเรียนการสอน 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 

 
-นางฑณัฑิกา  ค  าเงินและ
คณะครูปฐมวยั 
 
 
 
 
นางฑณัฑิกา  ค  าเงินและ
คณะครูปฐมวยั 
 

 

 
โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
   -พฒันาแหล่งเรียนรู้ในระดบั
อนุบาล 
4.3 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตาม
โครงการเรียนฟรี 15 ปีอยา่งมี
คุณภาพ  
- กิจกรรมอนุบาลหรรษา 
- กิจกรรมตานก๋วยสลาก 
-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้     
-กิจกรรมเด็กดีมีวนิยัค่ายลูกออ๊ด 
(รด. นอ้ยกองร้อยอนุบาล) 
- กิจกรรมออมทรัพย ์      

 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
นางเยาวเรศ  ปิยะสนัต ์
นางฑณัฑิกา  ค  าเงิน 
นางสิริภทัร  แสงบุญ 
นางสาวเบญจวรรณ์ 
สุวรรณ์ 
ครูประจ าชั้น 

 
 
โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
วดักาสา ,  
วดัศรีบุญเรือง 
 

5. ติดตาม  ประเมินผล   
สรุปรายงาน 

มี.ค. 2562 
 

-นางฑณัฑิกา   ค  าเงิน 
และคณะกรรมการ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด าเนินการปีการศึกษา 2561 

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์)  
 วดักาสา ต  าบลแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 
 วดัศรีบุญเรือง  ต  าบลแม่จนั  จงัหวดัเชียงราย 

8. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารวชิาการ 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำร 
     1. ครูและบุคลากรระดบัปฐมวยัโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุกคน 
     2. งบประมาณ จ าแนกเป็นรายกิจกรรม  ดงัน้ี 
         2.1   กิจกรรมพฒันาการเรียนรู้มุ่งสู่โครงงาน    จ านวน  25,000   บาท 
   - กิจกรรการเรียนรู้บา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ย(โดยใชก้ระบวนการ STEM ศึกษา) 
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         2.2   กิจกรรมพฒันาคุณภาพบริหารจดัการระดบัปฐมวยั   จ  านวน   30,000   บาท 
   - พฒันาหอ้งศูนยส่ื์อปฐมวยั 
   - จดัส่ือการเรียนรู้ปฐมวยั 
   - พฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกหอ้งเรียน 
        2.3   กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี จ านวน   50,400   บาท (งบเรียนฟรี 15 ปี) 
                - กิจกรรมอนุบาลหรรษา  จ านวน   10,000   บาท 
                - กิจกรรมตานก๋วยสลาก  จ านวน   10,000   บาท 
   - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ านวน   20,000   บาท 
   - กิจกรรมเด็กดีมีวนิยัค่ายลูกอ๊อด                                                  
                 ( รด.นอ้ยกองร้อยอนุบาล )  จ านวน  10,400   บาท                                  
                รวมงบประมำณทั้งส้ิน   105,400  บำท 
10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Context : C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process : P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ   การจดักิจกรรมโครงการ
พฒันาบุคลากร  การนิเทศ  การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product : P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 
กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 

C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่
เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 

90 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุน
การด าเนินโครงการ 

90 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละของกระบวนการ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

90 สอบถาม แบบสอบถาม 
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CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 

P ผลการด าเนินการ 
P

1
(ผลผลิต)  

ร้อยละของนกัเรียนร่วม
กิจกรรม 

 
 

100 

 
 

บนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

 
 

แบบบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรม 

 P 2 (ผลลพัธ)์  
ร้อยละของนกัเรียนที่มี
พฒันาการในระดบั 3 ขึ้น 

 
90 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
         1.นกัเรียนระดบัปฐมวยัไดรั้บการพฒันามีคุณลกัษณะตามหลกัสูตรปฐมวยั 
  2.ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
  3. สถานศึกษาจดักิกรรมพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระสิทธิภาพและไดรั้บการยอมรับจากชุมชน 
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กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ …………….................................................…………………..  
( นางฑณัฑิกา   ค  าเงิน ) 

ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ 
 
 
 

ผูเ้สนอโครงการ ..................................................................................   
( นางฑณัฑิกา   ค  าเงิน ) 

ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ 
 
 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................   
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................   
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ช่ือโครงกำร  พฒันาทกัษะการเรียนรู้ 
โครงกำร  (    )  โครงการใหม่ ( )  โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้นยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่ 1.  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
                     ยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่ 5   ICT เพือ่การศึกษา 
สนองเป้ำประสงค์ที ่ 2. นกัเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความรู้ ทกัษะ  

สมรรถนะ และคุณลกัษณะที่พงึประสงคต์ามหลกัสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม  
รวมถึงมีสุขภาพอนามยัที่สมบูรณ์ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 1.การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น 
                                         4  พฒันาสภาพแวดลอ้ม/แหล่งเรียนรู้ ใหเ้อ้ือต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
สนองจุดเน้น  1. จุดเนน้ดา้นผูเ้รียน  

1.1 นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญั สู่มาตรฐานสากล  
1.1.5 นกัเรียนมีทกัษะชีวติ ทกัษะการคิดวเิคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และทกัษะ 
การส่ือสารอยา่งสร้างสรรคอ์ยา่งนอ้ย 2 ภาษา ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวยั 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางเตรียมใจ  ศรีค  ามา 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดทกัษะเป็นสมรรถนะส าคญั ที่ 
ผูเ้รียนทุกคนพงึไดรั้บการพฒันา ทั้งดา้นความรู้ความรู้สึกนึกคิด ใหรู้้จกัสร้างสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งบุคคล
รู้จกัจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมและ
สภาพแวดลอ้มรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พงึประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้นป้องกนัตวัเองใน
ภาวะคบัขนัและจดัการกบัชีวติอยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและสงัคม 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดต้ระหนักถึงประโยชน์และความส าคญัในการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นดา้นการจดัการศึกษา จะเห็นไดจ้ากนโยบายดา้นการศึกษาไดก้ าหนดใหจ้ดั
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ซ่ึงปรากฏใน
จุดเน้น ใหเ้พิม่ศกัยภาพนกัเรียนในดา้นภาษา ดา้นคณิตศาสตร์ ดา้นวิทยาศาสตร์ และดา้นเทคโนโลยเีพื่อ
พฒันาสู่ความเป็นหน่ึงในสองของภูมิภาคเอเชียตะวนัออก เฉียงใต ้(Excellence) และตามพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยี
การศึกษา มาตรา 66 “ผูเ้รียน   มีสิทธิไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา
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ในโอกาสแรกที่ท  าได ้เพือ่ให้มีความรู้และทกัษะเพียงพอที่จะใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศึกษาในการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ” 

ดังนั้ นสถานศึกษาจึงมีหน้าที่ด  าเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา โดยมุ่งพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ไดอ้ยา่งหลากหลายต่อเน่ืองและทนัสมยั  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ได้มองเห็นความส าคญัของการศึกษาตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลกัสูตรสถานศึกษา ที่มุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนด้าน
อาชีพ มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะอาชีพตามสมควรแก่วยั มีค่านิยม และทศันคติที่
ดีต่อการเรียนวิชาชีพต่างๆ โดยเป้าหมายของหลักสูตรมุ่งเน้นการจดัการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับ
ประกอบอาชีพ เพือ่ศึกษาต่อ  การศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานการพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องตนใหดี้ขึ้น ซ่ึงจะ
ประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใดยอ่มขึ้นอยูก่ ับปัจจยัหลายประการเช่นความร่วมมือระหว่างสถาน 
ศึกษา กบัแหล่งอาชีพต่างๆ  การจดัแผนการเรียน การจดักิจกรรมการส่งเสริมอาชีพต่างๆ การฝึกทกัษะ
อาชีพ  กระบวนการจดัการอยา่งครบวงจร 

และจากการจดัการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี  สามารถส่งเสริม สนับสนุนใหน้กัเรียนมีความรู้ ความสามารถในการท างานอาชีพสุจริต 
มีทักษะการจดัการ รักการท างาน ท างานอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์ ท  างานร่วมกับผูอ่ื้นได้ตาม
วตัถุประสงค์ แต่อยา่งไรก็ตามกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยยีงัคงตอ้งพฒันา ส่งเสริม และ
สนบัสนุนใหน้กัเรียนมีศกัยภาพสูงขึ้น ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะที่ดีในการท างานอาชีพที่ดี  ไดมี้
โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนความช านาญ ทกัษะอาชีพ สามารถต่อยอดความรู้ให้เกิดการสร้างและ
พฒันาอาชีพเล้ียงดูตนเองและครอบครัวได ้อนัจะน าพาไปสู่ความเป็นผูท้ี่มีคุณธรรม จริยธรรมอนัดี เกิด
ความสมดุลและย ัง่ยนืในชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

จากความส าคัญที่กล่าวมาขา้งตน้โรงเรียนบ้านแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้เล็งเห็น
ความส าคญัของการจดัการศึกษาในโรงเรียน และด าเนินงานตามกลยทุธ์ของโรงเรียน จดักิจกรรมการ
เรียนการสอนทั้งการพฒันาทกัษะอาชีพ  ทกัษะ ICT  อยา่งบูรณาการ และเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนในโรงเรียน  และเพือ่ยกระดบัคุณภาพของนกัเรียนสู่ความเป็นสากล  

2. วัตถุประสงค์  
    1. นกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  ไดรั้บการพฒันาทกัษะ ICT   
มีความตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  รู้จกัคิดวเิคราะห์  ตดัสินใจและแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์ รู้จกัการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด  และมีทกัษะการสร้างสมัพนัธภาพที่ดีกบัผูอ่ื้น 
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     2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้  ส่งเสริมพฒันาการสอน
ใหแ้ก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ 
     3. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  มีนิสยัรักการท างาน  และสามารถน าไปใชป้ระกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
     4. เพือ่ใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะวชิาชีพจนท าใหส้ามารถท างานเป็นทีมและสามารถน าทกัษะทีไ่ดรั้บไป
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเบื้องตน้ 

3.  เป้ำหมำย  
     เชิงปริมำณ 

1. นกัเรียนร้อยละ 80 ของนกัเรียนในโรงเรียนไดรั้บการพฒันาทางดา้นการเรียนการสอนไดอ้ยา่ง 
ทัว่ถึงและเตม็ตามศกัยภาพ  

2. นกัเรียนร้อยละ 80 ของนกัเรียนในโรงเรียนไดรั้บ ความรู้เพือ่พฒันาทกัษะ ICT  ในดา้นการสืบคน้ 
ขอ้มูล  การผลิตส่ือและนวตักรรมอยา่งสร้างสรรค ์

3. ครูร้อยละ 90 ของคณะครูในโรงเรียนไดรั้บความรู้เพือ่พฒันาทกัษะ ICT  ในดา้นการสืบคน้ขอ้มูล   
การผลิตส่ือและนวตักรรมอยา่งสร้างสรรค ์

4. ครูร้อยละ 90 ของคณะครูในโรงเรียนสามารถเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนได ้
5. นกัเรียนร้อยละ 80  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มธัยมศึกษาตอนตน้ รู้จกัใชเ้วลาวา่งใน 

การท างาน และ มีรายไดร้ะหวา่งเรียน 
6. นกัเรียนร้อยละ 80 ของนกัเรียนในโรงเรียน เห็นความส าคญัของการประกอบอาชีพดว้ยความ 

ซ่ือสตัย ์สุจริต มีความวริะยะ  อุตสาหะ  ขยนัหมัน่เพยีร 
     เชิงคุณภำพ 

1. นกัเรียนร้อยละ 80 ของนกัเรียนในโรงเรียนไดรั้บการพฒันาทางดา้นการเรียนการสอนไดอ้ยา่ง 
ทัว่ถึงและเตม็ตามศกัยภาพ  

2. นกัเรียนร้อยละ 80 ของนกัเรียนในโรงเรียนไดรั้บความรู้เพือ่พฒันาทกัษะ ICT  ในดา้นการสืบคน้ 
ขอ้มูล  การผลิตส่ือและนวตักรรมอยา่งสร้างสรรค ์

3. ครูร้อยละ 90 ของคณะครูในโรงเรียนไดรั้บความรู้เพือ่พฒันาทกัษะ ICT  ในดา้นการสืบคน้ขอ้มูล   
การผลิตส่ือและนวตักรรมอยา่งสร้างสรรค ์

4. ครูร้อยละ 90 ของคณะครูในโรงเรียนสามารถเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนได ้
5. นกัเรียนร้อยละ 80  ของนกัเรียนในโรงเรียน รู้จกัใชเ้วลาวา่งในการท างานและมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 
6. นกัเรียนร้อยละ 80 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มธัยมศึกษาตอนตน้ เห็นความส าคญัของ 

การประกอบอาชีพดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต มีความวริะยะ  อุตสาหะ  ขยนัหมัน่เพยีร 
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4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 1  :  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
ตวัช้ีวดัที่ 9  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยกุตใ์ชใ้น 

สถานศึกษา 
ตวัช้ีวดัที่ 11  ร้อยละ100 ของผูเ้รียนมีจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ตวัช้ีวดัที่ 12  ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนป้องกนัตนเองใหห่้างไกลยาเสพติดและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน 

สถานศึกษา 
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 5  :  ICT เพือ่การศึกษา 
ตวัช้ีวดัที่ 1 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานมีระบบ ICT เพือ่การศึกษาเหมาะสมผูเ้รียน 

    2. ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
        สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 1 การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น 
        แนวทางการพฒันาที่ 3  ประชาสมัพนัธ ์สร้างความเขา้ใจใหน้กัเรียน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัการ 
จดัการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งพฒันาผูเ้รียนที่เหมาะสมกบัวยัทกัษะคุณลกัษณะของนกัเรียนตอ้งการที่จ  าเป็น                
ต่อการใชชี้วติในอนาคต เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
         แนวทางการพฒันาที่ 4 พฒันาระบบการจดัการศึกษาของโรงเรียนใหมี้การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร               
จดัใหมี้การแนะแนวนกัเรียนใหมี้แรงจูงใจในการเรียนรู้เพือ่เรียนต่อและมีอาชีพ สุจริต หรือการมีรายได้
ระหวา่งเรียน เพือ่ใหมี้ทกัษะในการด าเนินชีวติดว้ยผูแ้นะแนวที่หลากหลาย 
         แนวทางการพฒันาที่ 6 ส่งเสริมการใชส่ื้อเทคโนโลย ีนวตักรรม และแหล่งเรียนรู้ ทั้งในหอ้งเรียน
และนอกหอ้งเรียน เพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รียน  
 3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
         สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
         1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
              1) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
              2) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
         1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน 
              1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขดักบักฎหมายและ
วฒันธรรมอนัดีของสงัคม 
              2) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
              3) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
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              4) สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสงัคม 
 
    4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  

สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 3 การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

5. วิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินงำน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรและงานวชิาการของสถานศึกษา 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารและครูผูส้อน 
2. ประชุมคณะกรรมการพฒันาทกัษะ
การเรียนรู้ 
   2.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
พฒันาทกัษะการเรียนรู้  
   2.2 ประชุมคณะกรรมการ 

10-15 พ.ค. 2561 ครูผูส้อน โรงเรียนบา้นแม่จนั 

2. ประชุมคณะกรรมการ  
  2.1  ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการเพือ่ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น
ของโครงการ 
  2.2  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
เพือ่วางแผนการด าเนินการ 
  2.3  ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลเพือ่วางแผนการด าเนินงาน 

 
10-15 พ.ค. 2561 

 
 

10-15 พ.ค. 2561 
 

10-15 พ.ค. 2561 

 
คณะท างาน 

 
 

คณะท างาน 
 

คณะท างาน 

 
หอ้งประชุมของ

โรงเรียน 

3. วางแผนการด าเนินงาน 
  3.1 ครูผูส้อนตั้งแต่ระดบัก่อน
ประถมศึกษา  ระดบัประถมศึกษาและ
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียน
วางแผนการพฒันาการเรียนการสอนเพือ่
เพิม่ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

16-31 พ.ค. 2561 
 

ครูผูส้อน หอ้งเรียน 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินงำน 
  3.2 ครูผูส้อนวชิา กอท.(คอมพวิเตอร์)
วางแผนด าเนินงานเตรียมการพฒันา
ทกัษะICT ครูและนกัเรียน 
  3.3 ครูผูส้อนวชิา กอท.วางแผน
ด าเนินงานเตรียมการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 
  3.4 ครูผูดู้แลหอ้งทกัษะวชิาชีพ
ด าเนินงานเตรียมการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 

16 – 31 พ.ค. 2561 
 
 

1 มิ.ย. 2561 ถึง   
15 มี.ค. 2562 

1 มิ.ย. 2561 ถึง 
 15 มี.ค. 2562 

ครูผูส้อน
คอมพวิเตอร์ 

 
ครูผูส้อนสาระ
กอท.ชช.ที่ 2-3 
ครูผูดู้แลหอ้ง
ทกัษะวชิาชีพ 

หอ้งคอมพวิเตอร์ 
 
 

หอ้งทกัษะวชิาชีพ 
 

หอ้งทกัษะวชิาชีพ 
 

4. ด าเนินกิจกรรมพฒันาการเรียนการ
สอนควบคู่ไปกบัพฒันาทกัษะวชิาชีพ
และทกัษะ ICT การเพิม่ประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนในโรงเรียน 
  4.1 ครูผูส้อนวชิาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยจีดักิจกรรมที่ส่งเสริมการ
พฒันาทกัษะวชิาชีพ เช่น กลุ่มสนใจงาน
อาชีพดา้นเกษตรกรรม  กลุ่มสนใจงาน
อาชีพดา้นคหกรรม  กลุ่มสนใจงานอาชีพ
ดา้นงานช่าง-งานประดิษฐ ์ กลุ่มสนใจ
งานอาชีพดา้นคอมพวิเตอร์ 
  4.2 ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง
มธัยมศึกษาตอนตน้ ส ารวจความตอ้งการ
และด าเนินกิจกรรมพฒันาทกัษะวชิาชีพ
และนกัเรียนที่ประสบปัญหาแลว้ตอ้งการ
หารายไดร้ะหวา่งเรียน 
  4.3  ครูผูรั้บผดิชอบหอ้งทกัษะวชิาชีพ
จดักิจกรรมพฒันาทกัษะวชิาชีพ 
  4.4  ครูผูรั้บผดิชอบพฒันาทกัษะครูและ
นกัเรียนดา้น ICT เก่ียวกบัการสืบคน้
ขอ้มูล  ผลิตส่ือและนวตักรรมอยา่ง
สร้างสรรคโ์ดยการใชโ้ปรแกรม E-book , 
Excel ,Photo Scape, Google drive 

1 มิ.ย. 2561 ถึง  
15 มี.ค. 2562 

 

ครูผูส้อนและ
ครูผูรั้บผดิชอบ  

หอ้งเรียน 
หอ้งทกัษะวชิาชีพ 
หอ้งคอมพวิเตอร์ 

 
หอ้งทกัษะวชิาชีพ 

 
 
 
 
 
 

หอ้งเรียน 
 
 
 
 

หอ้งทกัษะวชิาชีพ 
 
หอ้งคอมพวิเตอร์ 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินงำน 
4.5 ครูผูส้อนเพิม่ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนในสาระที่ตนเองรับผดิชอบ 

  หอ้งเรียน 

5. จดัตลาดนดัวนัวชิาชีพทุกวนัศุกร์ของ
วนัส้ินเดือน 
  5.1  นกัเรียนน าผลผลิตของตนเองมา
น าเสนอพร้อมกบัการจดัจ าหน่าย 
  5.2  วทิยากรพเิศษสาธิตอาชีพเบื้องตน้ที่
สามารถน ามาเป็นอาชีพเสริมและหา
รายไดร้ะหวา่งเรียนได ้2 อาชีพ 

วนัศุกร์สุดทา้ยของ
เดือน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
ก.ย. พ.ย. ธ.ค. 61 
เดือน ม.ค. ก.พ. 

2562 

ครูผูรั้บผดิชอบ หนา้อาคารทกัษะ
วชิาชีพ 

 
 

หอ้งทกัษะวชิาชีพ 

6. ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงาน 
  6.1  ติดตามและประเมินผลทุกเดือน 
  6.2  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
ทุกภาคเรียน 

1 มิ.ย. 2561 ถึง 15 
มี.ค. 2562 

ครูผูรั้บผดิชอบ หอ้งประชุมของ
โรงเรียน 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ด าเนินการระหวา่งปีการศึกษา  2561 

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
    โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8.  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
    กลุ่มงานบริหารวชิาการ  

9.   ทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำร 
      งบประมาณ 189,000บาท 

1. คณะครูผูรั้บผดิชอบทุกคน 
2. เงิน  จ  าแนกเป็นหมวดหมู่  ดงัน้ี 
     2.1 พฒันาการเรียนการสอนอนุบาล   จ านวน      30,000  บาท 
     2.2 พฒันาการเรียนการสอน               จ านวน    144,000  บาท 
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     2.3  กิจกรรม พฒันาทกัษะวชิาชีพ  จ  านวน  26,740 บาท  ค่าใชจ่้ายโดยละเอียด (งบเรียนฟรี)ดงัน้ี      
             (1)พฒันาทกัษะวชิาชีพระดบัประถมศึกษา            จ  านวน  13,370  บาท 

(2) พฒันาทกัษะวชิาชีพระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  จ  านวน  13,370  บาท 

2.4  กิจกรรม พฒันาทกัษะICT  จ านวน  26,740  บาท  ค่าใชจ่้ายโดยละเอียด  (งบเรียนฟรี) ดงัน้ี 
1) การจดัอบรมการสร้างหนงัสือ E-book , เกมจากโปรแกรม Excel ,Photo Scape,  

Google drive  คณะครูและนกัเรียน                  จ านวน   16,740  บาท 
2) การจดัการเรียนการสอนวชิาคอมพวิเตอร์             จ านวน   10,000  บาท 

10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรำยละเอยีดดังนี ้
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม  (Context: C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
โอกาสและการส่งเสริมภายในโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือและอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process: P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ การจดักิจกรรมพฒันาทกัษะ
วชิาชีพนกัเรียน  ทกัษะ ICT  การเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน การนิเทศ การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product: P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 
กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการ

ด าเนินโครงการ 
80 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุนการด าเนิน
โครงการ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P 
 

ร้อยละของการบวนการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P P1 ผลผลิต 
  1. นกัเรียนร้อยละ 80 ของนกัเรียนในระดบั
ก่อนประถมศึกษา  ระดบัประถมศึกษาและ
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียน
ไดรั้บการพฒันาทางดา้นการเรียนการสอน 

 
80 

 
 

ทดสอบ แบบทดสอบ 
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CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 

 2. นกัเรียนร้อยละ 80 ของนกัเรียนใน
โรงเรียนไดรั้บความรู้เพือ่พฒันาทกัษะ ICT  
ในดา้นการสืบคน้ขอ้มูล  การผลิตส่ือและ
นวตักรรมอยา่งสร้างสรรค ์
  3. ครูร้อยละ 90 ของคณะครูในโรงเรียน
ไดรั้บความรู้เพือ่พฒันาทกัษะ ICT  ในดา้น
การสืบคน้ขอ้มูล  การผลิตส่ือและนวตักรรม
อยา่งสร้างสรรค ์
4. ครูร้อยละ 90 ของคณะครูในโรงเรียน
สามารถเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ในโรงเรียนได ้
  5. นกัเรียนร้อยละ 80  ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – มธัยมศึกษาตอนตน้ 
รู้จกัใชเ้วลาวา่งในการท างาน และ มีรายได้
ระหวา่งเรียน 
6. นกัเรียนร้อยละ 80 ของนกัเรียนของทาง
โรงเรียน เห็นความส าคญัของการประกอบ
อาชีพดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต มีความวริะยะ  
อุตสาหะ  ขยนัหมัน่เพยีร 

90 
 
 
 

90 
 
 
 

90 
 
 

80 
 
 
 

80 
 
 

  

 P2 ผลลพัธ ์
  1.   นกัเรียนร้อยละ 80 ของนกัเรียนใน
ระดบัก่อนประถมศึกษา  ระดบัประถมศึกษา
และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียน
ไดรั้บการพฒันาทางดา้นการเรียนการสอน 
2. นกัเรียนร้อยละ 80 ของนกัเรียนใน 
โรงเรียนไดรั้บความรู้เพือ่พฒันาทกัษะ ICT  
ในดา้นการสืบคน้ขอ้มูล  การผลิตส่ือและ
นวตักรรมอยา่งสร้างสรรค ์

 

 
80 

 
 

 
90 

 

การสงัเกต 
การสมัภาษณ์ 
การประเมิน
พฤติกรรม 

แบบสงัเกต 
แบบสมัภาษณ์ 
แบบตรวจสอบ

รายการ 
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CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
 3. ครูร้อยละ 90 ของคณะครูในโรงเรียน 

ไดรั้บความรู้เพือ่พฒันาทกัษะ ICT  ในดา้น
การสืบคน้ขอ้มูล  การผลิตส่ือและนวตักรรม
อยา่งสร้างสรรค ์
4. ครูร้อยละ 90 ของคณะครูในโรงเรียน 
สามารถเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ในโรงเรียนได ้
5. นกัเรียนร้อยละ 80  ของนกัเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 4 – มธัยมศึกษาตอนตน้ 
รู้จกัใชเ้วลาวา่งในการท างาน และ มีรายได้
ระหวา่งเรียน 
6. นกัเรียนร้อยละ 80 ของนกัเรียนของทาง
โรงเรียนเห็นความส าคญัของการประกอบ
อาชีพดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต มีความวริะยะ  
อุตสาหะ  ขยนัหมัน่เพยีร 

90 
 
 
 

90 
 
 

80 
 
 
 

80 
 
 
 

  

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นกัเรียนในระดบัก่อนประถม  ประถมศกึษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ของทางโรงเรียนไดรั้บ                
การพฒันาทางดา้นการเรียนการสอน 

2. นกัเรียนทุกระดบัชั้นของโรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานสาสน์)  ไดรั้บการพฒันาทกัษะ  
ICT  มีความตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  รู้จกัคิดวเิคราะห์  ตดัสินใจและแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์ รู้จกัการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด  และมีทกัษะการสร้างสมัพนัธภาพที่ดีกบัผูอ่ื้น 
         3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์)  สามารถจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  ส่งเสริมพฒันาการสอนใหแ้ก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ 
         4.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  มีนิสัยรักการท างาน  และสามารถน าไปใชป้ระกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
         5. เพือ่ใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะวชิาชีพจนท าใหส้ามารถท างานเป็นทีมและสามารถน าทกัษะที่ไดรั้บ
ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเบื้องตน้ 
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กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ ..................................................................................  
(นางเตรียมใจ  ศรีค  ามา) 

ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ 
 
 

ผูเ้สนอโครงการ ..................................................................................  
(นางเตรียมใจ  ศรีค  ามา) 

ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ 
 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................  
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................  
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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โครงกำร/กิจกรรม    พฒันาการเรียนการสอนหอ้งเรียนพเิศษ 
โครงกำร  (    )  โครงการใหม่ ( )  โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้นยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่ 1.  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองเป้ำประสงค์ที่     2  นกัเรียนระดบัประถมศึกษามีความรู้  ทกัษะ  สมรรถนะและคุณลกัษณะที่  
                                     พงึประสงคต์ามหลกัสูตร  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมถึงมีสุขภาพอนามยัที่สมบูรณ์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 1.การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น 
สนองจุดเน้น  1. จุดเนน้ดา้นผูเ้รียน 

1.1 นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญั สู่มาตรฐานสากล 
1.2 นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด  
     มีคุณลกัษณะและทกัษะทางสงัคมที่เหมาะสม  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางปราชญา   ธรรมจกัร์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษในปัจจุบันจึงมีนโยบายให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินงานโครงการโรงเรียนสองภาษา (English Program) 
โดยพิจารณาให้ผูเ้รียนที่มีความสามารถพิเศษ ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เป็นรูปธรรม มีการจดัการ
เรียนรู้ที่เปล่ียนแปลงน าไปสู่การแข่งขนัระดับสากล ภาษาอังกฤษซ่ึงเป็นภาษาสากล จึงเป็นเร่ืองที่มี
ความส าคญัและมีความจ าเป็นอยา่งมาก   การพฒันาให้ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร จึง
เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ของประเทศไทยในปัจจุบนั 
  โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้ตระหนักถึงความส าคญัขา้งตน้  จึงได้
ด าเนินการให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือขึ้ น  เพื่อสนองนโยบายตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พทุธศกัราช  2542  ซ่ึงก าหนดใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  
และให้สถานศึกษาจดัการศึกษาให้ตรงกับความตอ้งการของชุมชน  ตรงตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.2542  มาตรา 8 (2)“การจดัการศึกษาให้ยดึหลักให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา”  
และได้ด าเนินการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ  านวน                 
1 ห้องเรียน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จ  านวน 1 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  1 ห้องเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จ านวน  1 ห้องเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 จ านวน  1 ห้องเรียน และชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน  1 ห้องเรียน ตามโครงการห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program : MEP)  
และจัดการเรียนการสอน โครงการการเรียนภาษาอังกฤษ ( Intensive  English  Course : IEC)  ในชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1  จ  านวน 2 หอ้งเรียน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จ  านวน 2 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
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จ านวน  2 ห้องเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  2 ห้องเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จ านวน  2 
หอ้งเรียน  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน  2  หอ้งเรียน   ในปีการศึกษา  2561 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1  เพือ่ใหมี้การจดัการเรียนการสอนโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ  ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                        
ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 2.2  เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะและมีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ 
 2.3  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความเช่ือมัน่ในการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 
 2.4  เพือ่ส่งเสริมพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์)  
        2.5  เพือ่ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากส่ิงที่พบเห็น   
        2.6  เพือ่ใหผู้เ้รียนไดท้  ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
3. เป้ำหมำย 
    เชิงคุณภำพ 
 1.  นกัเรียนทุกคนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มุ่งเนน้ใหมี้ความรู้ความสามารถในการส่ือสาร                  
เป็นภาษาองักฤษ และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 2. นกัเรียนทุกคนที่จบการศึกษา มุ่งเนน้ใหมี้ความรู้ความสามารถในการส่ือสารเพือ่เป็นพื้นฐานใน
การแสวงหาความรู้ส าหรับศึกษาต่อ 
 3. นกัเรียนไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นคนดี มีความเป็นเลิศทางวชิาการ เช่ียวชาญดา้นวทิยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาองักฤษ 
       4.นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงจากส่ิงที่พบเห็น  สมัผสัได ้และน าความรู้และประสบการณ์ที่
ไดรั้บไปบูรณาการกบัสาระอ่ืนและน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
      5.นกัเรียน มีความรู้พื้นฐานและทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ไดรั้บมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั       
 
    เชิงปริมำณ 
        1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                     
ตามโครงการหอ้งเรียนพิเศษ (Mini English Program : MEP)   จ  านวน  180    คน   จ านวน 6 หอ้งเรียน  
        2. จดักิจกรรมการเรียนการสอนนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ตามโครงการหอ้งเรียนพิเศษ (Intensive  English  Course : IEC)  จ  านวน  361  คน   จ านวน  12  หอ้งเรียน  
        3. จดักิจกรรมเขา้ค่ายเตรียมความพร้อม (MEP , IEC) ป.1 จ านวน  90  คน 
       4.  จดักิจกรรมทศันศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   (MEP , IEC)   จ  านวน  92  คน 
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4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

  สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 1 :   หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
        ตวัช้ีวดัที่ 15  ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนมีทกัษะการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร ทกัษะการคิด ทกัษะ                  
การแกปั้ญหา ทกัษะชีวติ และทกัษะในการใชเ้ทคโนโลย ี    
     2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
         สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 1 การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น  
         แนวทางการพฒันาที่ 7 ปรับปรุง พฒันาการจดักิจกรรมเพือ่ปลูกฝัง พฒันาส่งเสริมทกัษะชีวิต 
คุณธรรมจริยธรรมคุณลกัษณะที่พงึประสงค ์ที่ส่งผลใหค้นไทยมีนิสยัดี มีคุณธรรม 
     3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
         สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
  1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
     1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค  านวณ ตามเกณฑข์องแต่ละดบัชั้น 
     2) ความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหา 
      1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน 
     1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขดักบักฎหมายและ
วฒันธรรมอนัดีของสงัคม 
     2) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
     3) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 

 4) สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสงัคม 
 

     4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
           สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตัิการ 
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5. วิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินงำน 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
ไดแ้ก่ 
  1.1 คณะกรรมการด าเนินงานพฒันา
หอ้งเรียนพิเศษ (Mini English Program : 
MEP) 
  1.2 คณะกรรมการด าเนินงานพฒันา
หอ้งเรียนการเรียนภาษาองักฤษ (Intensive  
English  Course : IEC)   
1.3 คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม           
เขา้ค่ายเตรียมความพร้อม (MEP , IEC) ป.1  
1.4  คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม
ทศันศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (MEP , 
IEC)   

พ.ค. 2561 ครูประจ าชั้นและ
ครูผูรั้บผดิชอบ  

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 

2. ประชุมคณะกรรมการ  
  2.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพือ่
วางแผนการด าเนินการ 

 
พ.ค. 2561 

 

ครูประจ าชั้นและ
ครูผูรั้บผดิชอบ  

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 

3.วางแผนการด าเนินการจดักิจกรรม 
ไดแ้ก่ 
  - กิจกรรมพฒันาหอ้งเรียนพเิศษ (Mini 
English Program : MEP) 
  - กิจกรรมพฒันาหอ้งเรียนการเรียน
ภาษาองักฤษ (Intensive  English  Course : 
IEC)   
 - ด าเนินงานกิจกรรมเขา้ค่ายเตรียม                     
ความพร้อม (MEP ,  IEC) 
 - คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม 
ทศันศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
 (MEP ,  IEC)    

มิ.ย. 2561 
 

ครูประจ าชั้นและ
ครูผูรั้บผดิชอบ  

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินงำน 
4. ด าเนินกิจกรรม 
   4.1 พฒันาหอ้งเรียนพเิศษ (Mini English 
Program : MEP) 
   4.2 พฒันาหอ้งเรียนการเรียนภาษาองักฤษ 
(Intensive  English  Course : IEC)   
  4.3 เขา้ค่ายเตรียมความพร้อม(MEP,IEC) ป.1 
  4.4 ทศันศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
 (MEP ,  IEC)   โดยครูประจ าชั้นด าเนินการ 
ดงัน้ี 
  1) จดัซ้ือวสัดุส้ินเปลือง เช่น กระดาษ             
ทุกชนิด กาว เทป เชือก ของประดบั ของ
ตกแต่ง เป็นตน้ เพือ่น ามาจดัท า ส่ือประกอบ 
การเรียนการสอน จดัท าป้ายนิเทศ ฯลฯ  ตาม
ความเหมาะสมในระดบัชั้นเรียนนั้นๆ 
  2) จดัซ้ือส่ือส าเร็จรูปและอุปกรณ์การเรียน
ทุกชนิด เช่น แบบจ าลองต่างๆ  หนงัสือนิทาน
หนงัสืออ่านประกอบ สมุด ปากกา ดินสอ               
ไมบ้รรทดั ยางลบ แฟ้ม เคร่ืองเยบ็กระดาษ
ลวดเยบ็กระดาษ สีชนิดต่างๆ  ตลบัชาด ชุด
เรขาคณิต(วงเวยีน   คร่ึงวงกลม สามเหล่ียม)
ทั้งขนาดเล็กส าหรับนกัเรียนและขนาดใหญ่
ส าหรับครูใชเ้ขียนกระดาน เป็นตน้ เพือ่ใชใ้น
การอ านวยความสะดวกตามความเหมาะสม
ต่อการจดัการเรียนการสอนในระดบัชั้นเรียน
นั้น 

ปีการศึกษา 
2561 

 

ครูประจ าชั้น
และ 

ครูผูรั้บผดิชอบ  

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 

5. ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงาน 
  5.1  ติดตาม  ประเมินผล  สรุปและรายงาน
ผลการด าเนินงานส้ินปีการศึกษา 

มี.ค. 2562 ครูประจ าชั้น
และครู

ผูรั้บผดิชอบ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด าเนินการปีการศึกษา 2561 

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 งานวชิาการของโรงเรียน 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำร 
      1. ครูโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์)  
      2. เงิน จ าแนกเป็นหมวดหมู่ ค่าใชจ่้ายโดยละเอียด  ดงัน้ี 
             2.1  กิจกรรมพฒันาหอ้งเรียนพเิศษ (MEP)  จ านวน  30,000   บาท 
             2.2  กิจกรรมพฒันาหอ้งเรียนภาษาองักฤษ (IEC)     จ านวน  60,000  บาท 
             2.3  กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมนร.ป.1 (MEP  IEC)  จ  านวน   5,000  บาท (งบเรียนฟรี 15 ปี) 
             2.4  กิจกรรมทศันศึกษา (MEP)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จ านวน  20,000  บาท 
             2.5  กิจกรรมทศันศึกษา (IEC) ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จ านวน  20,000  บาท          
                    รวมงบประมำณ  135,000  บำท 

10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Context : C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process : P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ   การจดักิจกรรมพฒันา 
การเรียนการสอนหอ้งเรียนพเิศษ  การนิเทศ  การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product : P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 
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     กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่

เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 
80 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุน
การด าเนินโครงการ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละของกระบวนการ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P P
1
(ผลผลิต)  

    ร้อยละของหอ้งเรียนพิเศษ
ไดรั้บการพฒันาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
90 

 
สงัเกต 

 
แบบสงัเกต 

P
2
(ผลลพัธ)์ 

  ร้อยละของนกัเรียนที่มี
ความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษส่ือสารได ้

 
80 

 
 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
    ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
         1.นกัเรียนมีทกัษะความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ 
  2.นกัเรียนมีพฒันาการที่ดีขึ้นมีความเป็นเลิศทางวชิาการ 
  3.นกัเรียนทีความเช่ือมัน่ในการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 
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     กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ..................................................................  
(นางผกาภรณ์   หนุนนาค) 

ต าแหน่ง   ครูช านาญการพเิศษ 
 
 

ผูเ้สนอโครงการ ..................................................................................  
(นางปราชญา   ธรรมจกัร์) 
ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................  
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................  
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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โครงกำร/กิจกรรม    หอ้งสมุดมีชีวติ 
โครงกำร  (    )  โครงการใหม่ ()  โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้นยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่ 1.  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองเป้ำประสงค์ที ่   2.  นกัเรียนระดบัประถมศึกษามีความรู้  ทกัษะ  สมรรถนะและคุณลกัษณะที่           

        พงึประสงคต์ามหลกัสูตร  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมถึงมีสุขภาพอนามยัที่สมบูรณ์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 1.การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น 
สนองจุดเน้น  1. จุดเนน้ดา้นผูเ้รียน 

   1.1 นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญั สู่มาตรฐานสากล 
   1.2 นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด  
        มีคุณลกัษณะและทกัษะทางสงัคมที่เหมาะสม  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางศิรินภา  มาละ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 หอ้งสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคญัในการพฒันานกัเรียนท าใหน้กัเรียนมีนิสยัใฝ่รู้                
ใฝ่เรียนรักการอ่านและการคน้ควา้ 
 การพฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นแหล่งคน้ควา้ดว้ยระบบICT จะท าใหห้อ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
น่าสนใจ  ทนัสมยั สืบคน้ไดง่้ายและหลากหลาย ท าใหเ้ป็นแรงจูงใจใหน้กัเรียนเขา้ใชห้อ้งสมุดมากยิง่ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
          เพือ่พฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

3. เป้ำหมำย  
    เชิงคุณภำพ 
      - นกัเรียนมีนิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียนและรักการอ่าน 
    เชิงปริมำณ 
       - นกัเรียนร้อยละ 80 ใชห้อ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
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4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

  สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 1  :  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
        ตวัช้ีวดัที่ 15  ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนมีทกัษะการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร ทกัษะการคิด ทกัษะ                      
การแกปั้ญหา ทกัษะชีวติ และทกัษะในการใชเ้ทคโนโลย ี
     2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
         สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 1 การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น  
          แนวทางการพฒันาที่ 7 ปรับปรุง พฒันาการจดักิจกรรมเพือ่ปลูกฝัง พฒันาส่งเสริมทกัษะชีวิต 
คุณธรรมจริยธรรมคุณลกัษณะที่พงึประสงค ์ที่ส่งผลใหค้นไทยมีนิสยัดี มีคุณธรรม 
      3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
          สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 

1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
    1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค  านวณ ตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชั้น 
    2) ความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหา 
    3) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

           มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 

    4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตัิการ 

5. วิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินงำน 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
ไดแ้ก่ 
  1.1 คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริม
นิสยัรักการอ่าน (พฒันาหอ้งสมุด) 

พ.ค. 2561 ผูบ้ริหาร/ธุรการ โรงเรียนบา้นแม่จนั 

2. ประชุมคณะกรรมการ  
  2.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
เพือ่วางแผนการด าเนินการ 

พ.ค. 2561 คณะกรรมการ 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนั 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินงำน 
3.วางแผนการด าเนินการจดักิจกรรม 
ไดแ้ก่ 
  - กิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 
  - กิจกรรมหอ้งสมุดอาเซียน 
  - กิจกรรมหอ้งสมุดมีชีวติ 

มิ.ย. 2561 
 

คณะกรรมการ 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนั 

4. ด าเนินกิจกรรม 
  4.1 กิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 
      - ยวุบรรณารักษ ์
      - ยอดนกัอ่าน 
      - ตอบปัญหาสารานุกรมไทย 

4.2 กิจกรรมหอ้งสมุดอาเซียน 
      - จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ หนงัสือเขา้หอ้งสมุด 
      - จดัระบบหนงัสือ การยมื คืนหนงัสือ                   
ในหอ้งสมุด 
      - จดับรรยากาศในหอ้งสมุดใหเ้อ้ือต่อ                
การเรียนรู้ 
      - ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตในหอ้งสมุด 

4.3 กิจกรรมหอ้งสมุดมีชีวติ 
      -  จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ หนงัสือ เขา้หอ้งสมุด 
      - จดัระบบหนงัสือ  การยมื  คืน หนงัสือ                 
ในหอ้งสมุด 
      - จดับรรยากาศในหอ้งสมุดใหเ้อ้ือต่อ 
 การเรียนรู้ 
      - ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตในหอ้งสมุด 

ปีการศึกษา 
2561 

 

คณะกรรมการ 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนั 

5. ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงาน 
  5.1  ติดตาม  ประเมินผล  สรุปและรายงาน
ผลการด าเนินงานส้ินปีการศึกษา 

มี.ค. 2562 ครู
ผูรั้บผดิชอบ 

โรงเรียนบา้นแม่จนั 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด าเนินการปีการศึกษา 2561 
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7. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 งานวชิาการของโรงเรียน 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำร 
 1. ครูโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์)  
 2. เงนิ งบประมาณจ านวน  55,000  บาท   
                  2.1  กิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน จ านวน  20,000  บาท 
                  2.2  กิจกรรมหอ้งสมุดอาเซียน จ านวน  5,000  บาท 
                  2.3  กิจกรรมหอ้งสมุดมีชีวติ จ านวน  30,000  บาท 

10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Context : C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process : P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ   การจดักิจกรรมส่งเสริม
นิสยัรักการอ่าน   การนิเทศ  การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product : P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 

     กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือ

ต่อการด าเนินโครงการ 
80 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุนการ
ด าเนินโครงการ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P 
 

ร้อยละของกระบวนการ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 
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CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
P P 1 (ผลผลิต)  

    ร้อยละของนกัเรียนที่ใช้
หอ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 

90 ตรวจแบบบนัทึก
สถิติการใช้
หอ้งสมุด 

แบบบนัทึกสถิติ
การใชห้อ้งสมุด 

 P 2 (ผลลพัธ)์ 
  - ร้อยละของนกัเรียนที่มี
ผลสมัฤทธ์ิของการอ่านเพิม่ขึ้น 

 
80 

 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
    ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
         เชิงคุณภำพ 
             1. นกัเรียนมีนิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการอ่านและการคน้ควา้ 
         เชิงปริมำณ 
             2. นกัเรียนร้อยละ 80 ใชห้อ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
กำรอนุมัติโครงกำร 

ผูจ้ดัท  าโครงการ..................................................................   
(นางศิรินภา  มาละ) 

ต าแหน่ง   ครูช านาญการ 
 

ผูเ้สนอโครงการ ..................................................................................   
(นางศิรินภา  มาละ) 

ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................   
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 

 
ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................   

( นายสวา่ง  มโนใจ ) 
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ช่ือโครงกำร         วนัส าคญั 
โครงกำร         (    )  โครงการใหม่  ( )  โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้นยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่ 1. หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองเป้ำประสงค์ที ่   2. นกัเรียนระดบัประถมศึกษามีความรู้ ทกัษะ สมรรถนะและคุณลกัษณะ 
                                   ที่พงึประสงคต์าม หลกัสูต มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงมีสุขภาพอนามยัทีส่มบูรณ์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 1. การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น 
สนองจุดเน้น               1. จุดเนน้ดา้นผูเ้รียน 

    1.1 นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญั สู่มาตรฐานสากล ดงัต่อไปน้ี  
    1.2 นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด  
          มีคุณลกัษณะและทกัษะทางสงัคมที่เหมาะสม 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางเยาวเรศ   ปิยะสนัติ์  
ระยะเวลำด ำเนินกำร      ปีการศึกษา 2561 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

กิจกรรมวนัส าคัญของไทยและวนัส าคัญสากล เป็นวนัที่ มีประเพณีที่ ดีงาม เป็นวนัที่ เกิด
เหตุการณ์ต่างที่ส าคญัทั้งทางพทุธศาสนา  ทางสากลโลก  มีแนวทางในการปฏิบติัต่างๆกนั  ซ่ึงเป็นส่ิงที่ดี
งามที่จะได้มีการอนุรักษ์และปฏิบติัสืบทอดตลอดไป  เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ต่อตวัเด็ก 
ส่งผลต่อโรงเรียน  ชุมชนเป็นกิจกรรมทั้งในหลกัสูตร และนอกหลกัสูตร ที่เน้นการปลูกฝังให้นักเรียน
รู้จกั อนุรักษศ์ิลปะ วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ส าคญัของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย 
สืบทอดประเพณีอันดีของท้องถ่ิน และเป็นการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม  ซ่ึงกิจกรรมวนัส าคญัเป็น
กิจกรรมที่จดัขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้ความหมายและความส าคญัของวนัส าคญัเพื่อให้นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม  สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงนักเรียนไดแ้สดงความรักความกตญัญูต่อพ่อแม่
และครูบาอาจารย ์ กลา้แสดงออก และแสดงความสามารถของตนเองที่ช่ืนชอบนกัเรียนไดค้วามรู้และมี
ความสนุกสนาน เป็นแบบอยา่งที่ดีที่ทุกคนตอ้งปฏิบติัยดึถือและทางโรงเรียนและผูป้กครองไดมี้ส่วน
ร่วมในกิจกรรมดว้ยกนั 
 ดงันั้นโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์)  ไดจ้ดัท าโครงการน้ีขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1.เพือ่ใหน้กัเรียนเห็นความส าคญั และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวนัส าคญัต่างๆ 
2.เพือ่ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้แก่เด็กในการท ากิจกรรมเรียนรู้จากการปฏิบตัิจริง  
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3. เป้ำหมำย 
    เชิงปริมำณ 

ร้อยละ 90 ของนกัเรียนชั้นอนุบาล  ป.1- ม.3 เขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญั 
    เชิงคุณภำพ 

โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมวนัส าคญัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
     1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังาน           
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

  สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 1  :  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
        ตวัช้ีวดัที่ 8  ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
สอดคลอ้งตามช่วงวยั 
      2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
          สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 1 การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น  
          แนวทางการพฒันาที่ 7 ปรับปรุง พฒันาการจดักิจกรรมเพือ่ปลูกฝัง พฒันาส่งเสริมทกัษะชีวิต 
คุณธรรมจริยธรรมคุณลกัษณะที่พงึประสงค ์ที่ส่งผลใหค้นไทยมีนิสยัดี มีคุณธรรม 
      3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
          สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 

1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน 
      1) การมีคุณลกัษณะและคา่นิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขดักบักฎหมายและ 

วฒันธรรมอนัดีของสงัคม 
     2) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
     3) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
     4) สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสงัคม 

           มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 2. การจดัการเรียนการสอนที่ยดึโยงกบับริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

   4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 3 การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
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5. วิธีด ำเนินกำร 

 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
ไดแ้ก่ 
1.1 คณะกรรมการจดักิจกรรมวนัส าคญั 
1.2 คณะกรรมการด าเนินงานจดังานวนั
ส าคญั 
1.3 คณะกรรมการด าเนินงานวนั
คริสตม์าส 
1.4 คณะกรรมการด าเนินงานวนัตรุษจีน 
 
1.5 คณะกรรมการด าเนินงานภาษาไทย 
และวนัสุนทรภู่ 
1.6 คณะกรรมการด าเนินงานสานฝัน           
วนัส าเร็จการศึกษา 

สิงหาคม 
2561 

นางสุรีพร  มงคลดี 
-นางเยาวเรศ  ปิยะสนัติ์  
และคณะ 
- นางเตรียมใจ  ศรีค  ามา
และคณะ 
- นางชญัชนา ทุนอินทร์ 
และคณะ 
- นางนุชรี กนัทะเนตร 
และคณะ 
-นางธนชัพร สุดหา้วและ
คณะ 
-นางพรรณนา  อวยัวานนท ์

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
เพือ่วางแผนกิจกรรมในแต่กิจกรรม 

สิงหาคม 
2561 

-นางสุรีพร  มงคลดี 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

3. เตรียมส่ือ อุปกรณ์ 
3.1 อุปกรณ์ในแต่ละกิจกรรม 

สิงหาคม 
2561 

-นางเยาวเรศ  ปิยะสนัติ์ และ
คณะ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

4. ด าเนินกิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมวนัส าคญั 
 
    1. กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 
    2. กิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ 
    3. กิจกรรมวนัเขา้พรรษา 
    4. กิจกรรมวนัปิยะมหาราช 
    5. กิจกรรมวนัวสิาขบูชา 
 

 
 
 

11 ส.ค.61 
28 ก.ค.61 
18 ก.ค.61 
ต.ค.61 

19 พ.ค.61 
 

 
-นางเยาวเรศ  ปิยะสนัติ์  
และคณะ  ไดแ้ก่ 
นางนยันา  ค  าแกว้ 
นางอรอนงค ์ ศิริปัญญา 
นางนงนุช  อุดมศกัด์ิ 
นางเตรียมใจ ศรีค  ามา 
น.ส.เบญจวรรณ  สุวรรณ์ 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
4.2 วนัคริสตม์าส 
  1. ประกวดทกัษะทางภาษาองักฤษ 
  2.แสดงผลงานนกัเรียน 
  3 ถ่ายทอดวฒันธรรมของเจา้ของภาษา
ผา่นการแสดงของนกัเรียน 
ทุกระดบัชั้น 
4.3 วนัภาษาไทยและวนัสุนทรภู่ 
  1. ประกวดทกัษะทางภาษาไทย 
  2.แสดงผลงานนกัเรียน 
  3 ถ่ายทอดวฒันธรรมทางภาษาไทยผา่น
การแสดงของนกัเรียนทุกระดบัชั้น 
4.4 กิจกรรมวนัอาเซียน 
 1. ประกวดทกัษะทางภาษาอาเซียน 
  2.แสดงผลงานนกัเรียน 
  3 ถ่ายทอดวฒันธรรมทางภาษาอาเซียน
ผา่นการแสดงของนกัเรียนทุกระดบัชั้น 
4.5 วนัตรุษจีน 
  1. ประกวดทกัษะทางภาษาจีน 
  2.แสดงผลงานนกัเรียน 
  3 ถ่ายทอดวฒันธรรมของเจา้ของภาษา
ผา่นการแสดงของนกัเรียนทุกระดบัชั้น 
4.6. สานฝันวนัส าเร็จการศึกษา 
    - ระดบัอนุบาล 
    - ระดบัประถมศึกษาปีที่ 6 
    - ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 3 

ธนัวาคม 
2561 

 
 
 
 

   มิถุนายน 
2561 

 
 
 

มกราคม 
2562 

 
 
 

กุมภาพนัธ์
2562 

 
 
 

มีนาคม 
2562 

 

 นางนภาวรรณ  กนัทะตา  
และคณะ 
 
 
 
 
นางธนชัพร  สุดหา้ว 
และคณะ 
 
 
 
นางชญัชนา  ทุนอินทร์ 
และคณะ 
 
 
 
นางดวงพร  มิตรยอง 
และคณะ 
 
 
 
นางพรรณา  อวยัวานนท ์
และคณะ  ไดแ้ก่ 
- นางฑณัฑิกา  ค  าเงิน 
- น.ส.กระแสสินธ ์ สิงห์แกว้ 
- นางพรรณนา  อวยัวานนท ์

โรงเรียนบา้นแม่จนั 
 

5. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน มีนาคม 
2562 

นางเยาวเรศ  ปิยะสนัติ์  
และคณะ 

โรงเรียนบา้นแม่จนั 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด าเนินการในปีการศึกษา 2561 
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7. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
8. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานทัว่ไป 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำร 
 1. ครูโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุกคน 
 2. เงิน จ  าแนกเป็นหมวดหมู่ ค่าใชจ่้ายโดยละเอียด  ดงัน้ี 
              2.1 กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา    จ านวน 30,000  บาท 
              2.2 กิจกรรมวนัคริสตม์าส       จ านวน 10,000  บาท 
              2.3 กิจกรรมวนัภาษาไทย+วนัสุนทรภู่ จ านวน   5,000  บาท 
              2.4 กิจกรรมวนัอาเซียน   จ านวน   5,000  บาท 
              2.4 กิจกรรมวนัตรุษจีน                จ  านวน   5,000  บาท 
              2.4 กิจกรรมสานฝันวนัส าเร็จการศึกษา จ านวน  15,000  บาท 
      รวมงบประมาณ  จ านวน  75,000    บาท 

10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPPมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Context : C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process : P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ   การจดักิจกรรมวนัส าคญั
ต่างๆ  การนิเทศ  การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product : P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 

กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการด าเนิน

โครงการ 
90 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุนการด าเนิน
โครงการ 

90 สอบถาม แบบสอบถาม 
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CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
P ร้อยละของกระบวนการด าเนินการที่มี

ประสิทธิภาพ 
90 สอบถาม แบบสอบถาม 

P P
1
(ผลผลิต) ร้อยละ ของนกัเรียนชั้นอนุบาล  

ป.1- ม.3 เขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญั 
90 ประเมิน แบบประเมิน 

 P
2
(ผลลพัธ)์โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรู้

ผา่นกิจกรรมวนัส าคญัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
90 ประเมิน แบบประเมิน 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1 โรงเรียนจดักิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ ใหน้กัเรียนไดร่้วม 
 2 นกัเรียนเห็นคุณค่าของวนัส าคญัต่างๆ  

กำรอนุมัติโครงกำร 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ.................................................................. (ลงช่ือ) 
(นางเยาวเรศ  ปิยะสนัติ์ ) 

ต าแหน่ง   ครูช านาญการพเิศษ 
 
 

ผูเ้สนอโครงการ .................................................................................. (ลงช่ือ) 
(นางเยาวเรศ  ปิยะสนัติ์ ) 

ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ 
 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ .............................................................................. (ลงช่ือ) 
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ .................................................................................. (ลงช่ือ) 
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ช่ือโครงกำร   ส่งเสริมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
โครงกำร   (  ) โครงการใหม่     ( ) โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้นยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่ 1.  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
                     ยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่ 5.  ICT เพือ่การศึกษา 
สนองเป้ำหมำยประสงค์ที ่ 1. นกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษามีพฒันาการทีเ่หมาะสมตามช่วงวยั 

และสมดุล 
2. นกัเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความรู้ ทกัษะ 
สมรรถนะและคุณลกัษณะที่พงึประสงคต์ามหลกัสูตร มีคุณธรรม 
จริยธรรม รวมถึงมีสุขภาอนามยัที่สมบรูณ์ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่             1.การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น 
สนองจุดที่เน้น                              1. จุดเนน้ดา้นผูเ้รียน 

   1.1 นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญั สู่มาตรฐานสากล ดงัต่อไปน้ี  
   1.2 นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด  
มีคุณลกัษณะและทกัษะทางสงัคมที่เหมาะสม 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายสุธีร์   ศรีทอง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีเจตนารมณ์ใหมี้การจดัการศึกษาโดยยดึผูเ้รียน
เป็นส าคญั มีเป้าหมายใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง จึงตอ้งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ศกัยภาพของแต่ละบุคคล
และจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ทกัษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีสุข เป็นมนุษยท์ี่
มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพโรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์)ในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มธัยมศึกษาปีที่ 3 ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการการศึกษาดงัทีก่ล่าวจึง
ไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้และพฒันาคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กนัไป 
 ดงันั้นคณะครูผูจ้ดัการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน จึงไดด้ าเนินการจดัโครงการน้ีขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
    เชิงปริมำณ 
          1. เพือ่ใหผู้เ้รียนมีความรู้จากประสบการณ์ตรงไดศึ้กษาหาความรู้ มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบติั
กิจกรรมกลุ่มมุ่งเนน้ความรักและสามคัคี มีความสุข สนุกสนานและเพลิดเพลิน 
          2. เพือ่ใหผู้เ้รียนไดผู้พ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ มีความรู้และประสบการณ์มีทกัษะในการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าความรู้และประสบการณ์ทีไ่ดรั้บมาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
          3. เพือ่ใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงหนา้ของพทุธศาสนิกชนเป็นผูป้ฏิบตัิดี ปฏิบติัชอบ ด ารงชีวติอยูใ่น
สงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
          4. ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัธรรมและยงัรู้ในธรรมค าสัง่สอนที่ง่ายต่อการปฏิบติัในชีวติประจ าวนั 
          5. เพือ่พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดา้นของและการสืบคน้ดา้น ICT 
          เชิงคุณภำพ 
 1. นกัเรียนทุกระดบัชั้นมีระดบัคุณภาพไดรั้บความรู้จากประสบการณ์ตรง มีการน าความรู้และ
ทกัษะในการท างานร่วมผูอ่ื้นมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั ในเกณฑดี์ 
           2. นกัเรียนทุกชั้นมีระดบัคุณภาพการศึกษาดา้น ICT ในเกณฑดี์ 

3. เป้ำหมำย 
    เชิงปริมำณ 
         1. นกัเรียนร้อยละ 90 ไดรั้บความรู้จากประสบการณ์ตรง ไดรั้บการฝึกปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม ไดรั้บ
การพฒันาความรู้และทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
         2. นกัเรียนร้อยละ 90 ไดรั้บการพฒันาตนเอง มีทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
         3. นกัเรียนร้อยละ 90 รู้จกัหนา้ที่ของพทุธศาสนิกชนที่ดี สามารถน าความรู้มาปฏิบตัิใน
ชีวติประจ าวนั 
         4. นกัเรียนร้อยละ 90 มีทกัษะการเรียนรู้และสืบคน้ดา้น ICT  
    เชิงคุณภำพ 

1. นกัเรียนร้อยละ 90 ของนกัเรียนแต่ละชั้นมีระดบัคุณภาพอยูใ่นเกณฑท์ี่ดี 
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4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังาน               
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 1  :  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
       ตวัช้ีวดัที่ 8  ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
สอดคลอ้งตามช่วงวยั 

ตวัช้ีวดัที่ 9  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยกุตใ์ชใ้นสถานศึกษา 
ตวัช้ีวดัที่ 11  ร้อยละ100 ของผูเ้รียนมีจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ตวัช้ีวดัที่ 12  ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนป้องกนัตนเองใหห่้างไกลยาเสพติดและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

ในสถานศึกษา 
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 5  :  ICT เพือ่การศึกษา 

      ตวัช้ีวดัที่ 1 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานมีระบบ ICT เพือ่การศึกษาเหมาะสมผูเ้รียน 
  2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
         สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 1 การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น  
         แนวทางการพฒันาที่ 3  พฒันาระบบการจดัการศึกษาของโรงเรียนใหมี้การจดัการเรียนรู้ ตาม
หลกัสูตรจดัใหมี้การแนะแนวนกัเรียนใหมี้แรงจูงใจในการเรียนรู้เพือ่เรียนต่อและมีอาชีพ สุจริต หรือ                 
การมีรายไดร้ะหวา่งเรียน เพือ่ใหมี้ทกัษะในการด าเนินชีวติดว้ยผูแ้นะแนวที่หลากหลาย 
         แนวทางการพฒันาที่ 7  ปรับปรุง พฒันาการจดักิจกรรมเพือ่ปลูกฝัง พฒันาส่งเสริมทกัษะชีวิต คุณธรรม
จริยธรรมคุณลกัษณะที่พงึประสงค ์ที่ส่งผลใหค้นไทยมีนิสยัดี มีคุณธรรม 
     3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
         สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 

1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
    1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค  านวณ ตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชั้น 
    2) ความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหา 
    3) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
    4) สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสงัคม 
1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน 
    1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรม 

อนัดีของสงัคม 
    2) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
    3) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
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       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจดัการเรียนการสอนที่ยดึโยงกบับริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

     4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
          สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 3 การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
5. วิธีกำรด ำเนินงำน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้ที่รับผิดชอบ สถำนที ่
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

1.1. คณะกรรมการบริหารโครงการ 
1.2. คณะอนุกรรมการด าเนินโครงการ 4  กิจกรรม 
ไดแ้ก่ กิจกรรมเขา้ค่าย เดินทางไกล ลูกเสือเนตรนารี   
กิจกรรมค่ายวชิาการ 5 กลุ่มสาระ  กิจกรรมคุณธรรม 
จริยธรรม  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรม
การใหบ้ริการดา้น ICT  ซ่ึงแต่งตั้งจาก 4 ฝ่าย ไดแ้ก่ 
ครูผูส้อนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ครูผูส้อนสาระสงัคม
ศึกษา หวัหนา้สายชั้น ครูผูส้อนสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ีโดยมีหัวหนา้กิจการนกัเรียนเป็น
กรรมการและเลขานุการ 

พฤษภาคม 
2561 

ผูบ้ริหาร/ 
หวัหนา้งาน 

กิจการนกัเรียน 

โรงเรียน 
บา้นแม่จนั 

 

2.  เสนอโครงการให้ผูบ้ริหารเห็นชอบและอนุมตัิ มิถุนายน 
2561 

นายสุธีร์  ศรีทอง 
 

โรงเรียน 
บา้นแม่จนั 

3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพือ่วางแผนด าเนินงาน 
3.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมเขา้ค่าย  
เดินทางไกล ลูกเสือเนตรนารี 
3.2  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมค่าย
วชิาการ 5 กลุ่มสาระ   
3.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมคุณธรรม 
จริยธรรม 
3.4  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม  
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
3.5  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมการให ้ 
บริการดา้น ICT 

ปีการศึกษา 
2561 

 

 
หวัหนา้สายชั้น 
 
หวัหนา้วชิาการ 
 
หวัหนา้งาน 
กิจการนกัเรียน 
หวัหนา้สายชั้น 
 
หวัหนา้งาน ICT 

โรงเรียน 
บา้นแม่จนั 
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  ที่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้ที่รับผิดชอบ สถำนที ่
4. ด าเนินกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม  ไดแ้ก่ 

กิจกรรมเข้ำค่ำย เดินทำงไกล ลูกเสือเนตรนำรี 
 1. คณะครูแต่ละสายชั้นประชุม  วางแผนการจดักิจกรรม
ของสายชั้นตนเอง 
 2. แต่ละสายชั้นจดัเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์  สถานที่ 
ในการด าเนินงาน     
 3. ด าเนินกิจกรรมเขา้ค่าย เดินทางไกล ลูกเสือเนตรนารี
ตามที่ไดว้างแผนไว ้
กิจกรรมค่ำยวิชำกำร 5 กลุ่มสำระ 
 1. คณะกรรมการประชุม  วางแผนการจดักิจกรรม 
 2. จดัเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์  สถานที่ ในการด าเนินงาน     
 3. ด าเนินกิจกรรมค่ายวชิาการตามที่ไดว้างแผนไว ้
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 
 1. คณะกรรมการประชุม  วางแผนการจดักิจกรรม 
 2. จดัเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์  สถานที่ ในการด าเนินงาน     
 3. ด าเนินกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมตามที่ไดว้างแผนไว ้ 
กิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
 1. คณะกรรมการประชุม  วางแผนการจดักิจกรรม 
 2. จดัเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์  สถานที่ ในการด าเนินงาน  
 3. ด าเนินกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามที่ไดว้างแผนไว ้
  กิจกรรมกำรให้บริกำรด้ำน ICT 
 1. คณะกรรมการประชุม  วางแผนการจดักิจกรรม 
 2. จดัเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์  สถานที่ ในการด าเนินงาน     
 3. ด าเนินกิจกรรมการใหบ้ริการดา้น ICT ตามทีไ่ด้
วางแผนไวเ้พือ่สืบคน้ขอ้มูลในการพฒันาความรู้ใหก้บั
นกัเรียนแต่ละระดบัชั้น 

 
ภาคเรียน 
ที่ 2/2561 

 
 
 
 
 

ภาคเรียน             
ที่ 1/2561 

 
 

ปีการศึกษา 
2561 

 
 
 

ภาคเรียน 
ที่ 2/2561 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

2561 
 

 
หวัหนา้สายชั้น 
และครูใน 
สายชั้นทุกคน 
 
 
 
 
หวัหนา้งาน 
วชิาการและ 
คณะครู 
 
หวัหนา้งาน 
กิจการนกัเรียน 
 
 
 
หวัหนา้สายชั้น 
และครูใน 
สายชั้นทุกคน 
 
หวัหนา้งาน ICT 
และครูผูส้อน 
ดา้น ICT 

 
โรงเรียน 
บา้นแม่จนั 
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ที่ กิจกรรม ระยะเวลำ   ผู้ที่รับผิดชอบ     สถำนที่ 

5. ประเมินผล/สรุปผลการจดัโครงการส่งเสริมกิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 

กุมภาพนัธ ์ 
    2562 

นายสุธีร์  ศรีทอง โรงเรียน 
บา้นแม่จนัฯ 

6. รายงานผลการจดักิจกรรมตามโครงการส่งเสริม                   
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

มีนาคม 
2562 

นายสุธีร์  ศรีทอง โรงเรียน 
บา้นแม่จนัฯ 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ด าเนินการในปีการศึกษา 2561 

7. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 งานกิจการนกัเรียน 

9. ทรัพยำกรทีใ่ช้ในกำรด ำเนินงำน 
          บุคลากรครูโรงเรียนบา้นแม่จนัทุกคน  
          เงินทั้งหมด  615,240 บาท (หกแสนหน่ึงหม่ืนหา้พนัสองร้อยส่ีสิบบาทถว้น) ถวัจ่ายทุกรายการ ดงัน้ี 

ที่ รำยกำร จ ำนวน(บำท) หมำยเหตุ 
1. เขา้ค่ายเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี 123,048 งบเรียนฟรี 15 ปี 
2. ค่ายวชิาการ 5 กลุ่มสาระ 123,048 

3. คุณธรรมจริยธรรม 123,048 

4. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 123,048 

5. บริการดา้น ICT 123,048 

รวม  615,240 
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10.กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP  มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม(Context : P) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียนโอกาส
และการส่งเสริมภายในโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั(Input : I)ในการสนบัสนุนโครงการไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process : P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
การนิเทศ การติดตาม  
 ดา้นผลการด าเนิน (Product : P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของโครงการ
ดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 

กำรวัดประเมินผล 

  CIPP ตัวช้ีวัด  ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการ

ด าเนินโครงการ 
90 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุนการด าเนิน
โครงการ 

90 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละของการบวนการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P P1 ผลผลิต  
ร้อยละของนกัเรียนแต่ละระดบัชั้น                     
ไดรั้บการบริการการพฒันาการความรู้ 
จากประสบการณ์ตรง  ทั้งดา้นคุณธรรม
จริยธรรมและดา้น ICT เพือ่น าความรู้ที่
ไดม้าปฏิบตัิในชีวติประจ าวนั 

90 สอบถาม แบบสอบถาม 

P2 ผลลพัธ ์
ร้อยละของนกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนผา่นตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 

90 ประเมิน แบบประเมิน 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. นกัเรียนทุกระดบัชั้น ไดรั้บความรู้จากประสบการณ์ตรง ไดรั้บการฝึกปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม                   
ไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 2. นกัเรียนทุกระดบัชั้นไดรั้บการพฒันาตนเอง มีทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีคุณธรรม 
จริยธรรม น ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 3. นกัเรียนทุกระดบัชั้นรู้จกัหนา้ที่ของการพทุธศาสนิกชนที่ดี 
 4. นกัเรียนทุกระดบัชั้น มีทกัษะการเรียนรู้และการสืบคน้ดา้น ICT เพิม่ขึ้น 
 
 
กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ ..................................................................................   
(นายสุธีร์  ศรีทอง) 

ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
 

ผูเ้สนอโครงการ ..................................................................................  
(นายสุธีร์  ศรีทอง) 

ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ .............................................................................. 
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................  
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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โครงกำร/กิจกรรม    พฒันาสุขภาพกายและจิต  
ลักษณะโครงกำร   (  )  โครงการใหม่          () โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้นยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่ 1.  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองเป้ำประสงค์ที่       1.  นกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษามีพฒันาการที่เหมาะสมตามช่วงวยัและได ้
                                           สมดุลและนกัเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพฒันาการเหมาะสม 
 ตามช่วงวยัและมีคุณภาพ    
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 1. การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น 
สนองจุดเน้นด้ำน             1. จุดเนน้ดา้นผูเ้รียน   

    1.1 นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญั สู่มาตรฐานสากล  
    1.2 นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด  
          มีคุณลกัษณะและทกัษะทางสงัคมที่เหมาะสม    

ผู้รับผิดชอบโครงกำร       นางอรอนงค ์  ศิริปัญญา ,  นายธีระศกัด์ิ   สุตะ๊ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร       ตลอดปีการศึกษา 2561 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 การเรียนการสอนในยคุปัจจุบนันอกจากจะส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากในหลักสูตรใน
หอ้งเรียนแลว้ยงัตอ้งส่งเสริมให้เด็กไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จากที่อ่ืนๆนอกห้องเรียนเพือ่ให้เด็กไดเ้กิด
การเรียนรู้ที่หลากหลายและมีความคิดที่กา้วไกลไดรั้บประสบการณ์ตรงที่ใหม่ๆเพื่อสนองนโยบายของ
การจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษามีเน้ือหาที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงมี
สุขภาพจิตที่ดีกลา้แสดงออกในส่ิงที่ถูกตอ้งรู้จกัการต่อสู้ที่อยูบ่นพื้นฐานของกฎกติกามารยาทมีน ้ าใจรู้จกั
แพรู้้จกัชนะรู้จกัการให้อภยัมีน ้ าใจเป็นนักกีฬามีความสามัคคีในหมู่คณะผูเ้ล่นรู้จกัใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกลส่ิงเสพติด หรือการเกิดความรุนแรงในสังคมและยงัเป็นการเตรียมคดัเลือกนักกีฬา 
ประเภทต่าง ๆ เพื่อการแข่งขนัในกีฬาระดับกลุ่ม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3  และระดับ
จงัหวดัต่อไป 

2.วัตถุประสงค์ 
1.   เพือ่เสริมสร้างใหน้กัเรียนและผูเ้ล่นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แขง็แรง 
2.   เพือ่ส่งเสริมนกัเรียนและผูเ้ล่นไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์และห่างไกลส่ิงเสพติด 
3.   เพือ่เสริมสร้างใหน้กัเรียนมีคุณธรรมมีน ้ าใจนกักีฬาเคารพกฎกติกามีระเบียบวนิยัในตนเอง 
4.  เพือ่ส่งเสริมนกัเรียนและผูเ้ล่นมีความสามคัคใีนหมู่คณะเกิดสมัพนัธภาพที่ดีต่อกนั 



119 
 

5.  เพือ่ใหน้กัเรียนไดน้ าทกัษะในดา้นกีฬามาใชใ้นสถานการณ์จริงเพือ่เพิม่พนูประสบการณ์ใน
การเขา้สู่การแข่งขนัระดบักลุ่มอ าเภอเขตการศึกษาจงัหวดั 

3.  เป้ำหมำย  
     เชิงคุณภำพ 

1. นกัเรียนมีสุขภาพดีทั้งทางกายและทางจิต  มีคุณธรรม  มีน ้ าใจนกักีฬา  มีความสามคัคี มี 
สมัพนัธภาพที่ดีต่อกนั ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม   
     เชิงปริมำณ 

1. นกัเรียนโรงเรียนบา้นแม่จนั ( เชียงแสนประชานุสาสน์ )  ร้อยละ 90  มีสุขภาพร่างกาย 
และจิตใจที่สมบูรณ์ แขง็แรง  ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์มีคุณธรรมมีน ้ าใจนกักีฬาเคารพกฎกติกามี
ระเบียบวนิยัในตนเอง   นกัเรียนมีความสามคัคีในหมู่คณะเกิดสมัพนัธภาพที่ดีต่อกนั 

4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังาน               
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 1  :  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
     ตวัช้ีวดัที่ 8  ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
สอดคลอ้งตามช่วงวยั 

ตวัช้ีวดัที่ 12  ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนป้องกนัตนเองใหห่้างไกลยาเสพติดและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน 
สถานศึกษา 
     2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
         สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 1 การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น  
          แนวทางการพฒันาที่ 7  ปรับปรุงพฒันาการจดักิจกรรมเพือ่ปลูกฝัง พฒันาส่งเสริมทกัษะชีวิต 
คุณธรรมจริยธรรม คุณลกัษณะที่พงึประสงค ์ที่ส่งผลใหค้นไทยมีนิสยัดี มีคุณธรรม 
     3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
         สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
         1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน 

    1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรม 
อนัดีของสงัคม 

    2) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
    3) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
    4) สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสงัคม 
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        มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 

     4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 3 การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

   5. วิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินงำน 
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 1.1  คณะกรรมการกีฬาสีสมัพนัธ ์
 1.2  คณะกรรมการกีฬา 
 1.3  คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพนกัเรียน 
(อนามยัโรงเรียน) 
 1.4  คณะกรรมการเฝ้าระวงัโรคเอดส์และ 
สารเสพติดในโรงเรียน 
 1.5  คณะกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน (สภานกัเรียน) 
 1.6  คณะกรรมการพฒันานาฏศลิป์ 
 1.7  คณะกรรมการพฒันาดุริยางค ์ดนตรี  
 1.8   คณะกรรมการลดอุบตัิเหตุในโรงเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 
 ปีการศึกษา 

2561 

ครูผูรั้บผดิชอบ โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ เพือ่
วางแผนกิจกรรมในแต่กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1 
 ปีการศึกษา 

2561 

คณะท างาน 
 

หอ้งประชุม ICT 
โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 

3. วางแผนการด าเนินงานโครงการพฒันา
สุขภาพกายและจิต  
  3.1 ประชุม วางแผนการด าเนินงานแต่ละ
กิจกรรมตามหนา้ที่รับผดิชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 
 ปีการศึกษา 

2561 

คณะท างาน 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 

4. ด าเนินกิจกรรม 
  4.1 กิจกรรมกีฬาสีสมัพนัธ ์
       1. ประชุมวางแผน แบ่งสีในแต่ละสายชั้น 
       2. แต่ละสีประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
แต่ละสี 

 
พ.ย.-ธ.ค.61 

 

 
นายธีระศกัด์ิ  
สุตะ๊ และคณะ 

 
 

 
โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินงำน 
      3. ประชุมคณะกรรมการที่เป็นนกัเรียน
โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา 
      4. หวัหนา้นกัเรียนแต่ละสีด าเนินการ
ฝึกซอ้มกีฬาสีตามตารางที่จดัการฝึกซอ้มทกุวนั 
      5. จดัเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ที่ใชใ้น
กิจกรรมกีฬาสีสมัพนัธ ์
      6. จดักิจกรรมกีฬาสีตามวนั เวลาที่ก  าหนด 
  4.2  กิจกรรมกีฬา 
        1. ประชุมวางแผนคณะกรรมการ 
        2. ด าเนินงานกิจกรรมกีฬา 
  4.3  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนกัเรียน 
(อนามยัโรงเรียน) 
        1. ประชุมวางแผนคณะกรรมการ 
        2. แต่งตั้งผูน้ าอนามยั 
        3. ด าเนินงานเก่ียวกบังานอนามยัโรงเรียน 
  4.4  กิจกรรมเฝ้าระวงัโรคเอดส์และ 
สารเสพติดในโรงเรียน 
        1. ประชุมวางแผนคณะกรรมการ 
        2. ด าเนินงานกิจกรรมระวงัโรคเอดส์และ
สารเสพติดในโรงเรียน 
  4.5  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน (สภานกัเรียน) 
       1. ประชุมวางแผนคณะกรรมการ 
       2. รับสมคัรผูแ้ทนสภานกัเรียน 
       3. ผูส้มคัรหาเสียงเลือกตั้ง 
       4. ด าเนินการเลือกตั้งสภานกัเรียน   
  4.6  กิจกรรมพฒันานาฏศิลป์ 
        1. ประชุมวางแผนคณะกรรมการ 
        2. ด าเนินงานกิจกรรมการพฒันา
นาฏศิลป์  

 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปี    
การศึกษา 

 
ตลอดปี    
การศึกษา 

 
 
 

พ.ค.-มิ.ย.61 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 

ตลอดปี    
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 

นายธีระศกัด์ิ  
สุตะ๊ และคณะ 

 
นางอรอนงค ์  
ศิริปัญญา 

นายประจวบ  
แสงศรีจนัทร์ 

 
นางนิชนนัท ์
หวงัเจริญ 

 
 
 

นางนงนุช  
อุดมศกัด์ิ , 
นางพรทิพย ์ 
นามวงศ ์

 
 

นายสุธีร์  ศรีทอง,
นางอมรรัตน ์
บุญมาศ  

 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 
 
 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 
 
 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินงำน 
   4.7  กิจกรรมพฒันาดุริยางค ์ดนตรี  
      1. ประชุมวางแผนคณะกรรมการ 
      2. ด าเนินงานกิจกรรมพฒันาดุริยางค ์
ดนตรี 

ตลอดปี    
การศึกษา 

 

นายอมร ช านิไกร 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

5. ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงาน 
   5.1  ติดตามและประเมินผล 
 
   5.2  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
ตลอดปี
การศึกษา 
มีนาคม  

2562 

 
นายธีระศกัด์ิ  

สุตะ๊ 
 

 
โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 

6.   ระยะเวลำด ำเนินกำร 
     ด าเนินการปีการศึกษา  2561 

7.   สถำนที่ด ำเนินกำร 
      โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8.   หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
      โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำร 
    1. ครูโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุกคน 
    2. นกัเรียนโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

3. เงิน จ  าแนกเป็นหมวดหมู่ ค่าใชจ่้ายโดยละเอียด  ดงัน้ี 
           (1) กีฬาสีสมัพนัธ ์                             จ  านวน  100,000  บาท 
           (2) กีฬา           จ  านวน    20,000  บาท 

(3) ส่งเสริมสุขภาพนกัเรียน (อนามยัโรงเรียน)                จ  านวน      5,000   บาท 
(4) เฝ้าระวงัโรคเอดส์และสารเสพติดในโรงเรียน            จ  านวน      5,000   บาท 
(5) ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน(สภานกัเรียน)       จ  านวน      5,000   บาท 
(6) พฒันานาฏศิลป์                       จ  านวน   50,000   บาท 
(7) พฒันาดุริยางค ์ดนตรี         จ  านวน   25,000   บาท 

                รวมงบประมำณทั้งส้ิน  210,000  บำท 
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10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรำยละเอยีดดังนี ้
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม  (Context: C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
โอกาสและการส่งเสริมภายในโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือและอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process: P) ไดแ้ก่   การบริหารจดัการ   การจดักิจกรรมตาม
โครงการพฒันาสุขภาพกายและจิต  การนิเทศ  การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product: P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 
 
กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
C ร้อยละ80ของสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการ

ด าเนินโครงการ 
80 การสงัเกต แบบสอบถาม 

I ร้อยละ80ของปัจจยัที่สนบัสนุนการ
ด าเนินโครงการ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละ80ของการบวนการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P P1 ผลผลิต 
   ร้อยละของนกัเรียนชั้นอนุบาล - ม.3 เขา้
ร่วมโครงการสุขภาพกายและจิต   

80  
ตรวจสอบ 

 
แบบตรวจสอบ 

 P2 ผลลพัธ ์
  ร้อยละของนกัเรียนมีสุขภาพดีทั้งทาง
ร่างกายและทางจิตใจ  

80  
การประเมิน
พฤติกรรม 

 
แบบประเมิน
พฤติกรรม 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  การด าเนินงานโครงการพฒันาสุขภาพกายและจิต เป็นไปอยา่งมีระบบ  ชดัเจน  
 2.  ครู  นกัเรียนมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ 
 3.  ชุมชน  หน่วยงาน  องคก์รอ่ืนๆ พงึพอใจ และยอมรับการด าเนินโครงการพฒันาสุขภาพกายและจิต
ของโรงเรียน 
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กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ............................................................................................ 
(นายธีระศกัด์ิ   สุตะ๊) 
ต าแหน่ง   ครูผูช่้วย 

 
 

ผูเ้สนอโครงการ ..................................................................................  
(นางอรอนงค ์ ศิริปัญญษ) 

ต าแหน่ง   ครูช านาญการพเิศษ 
 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................  
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................  
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ช่ือโครงกำร  โครงการ STEM  Education 
โครงกำร  (      )  โครงการใหม่ (   )  โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้นยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่  3. การทดสอบ การประเมิน การประกนัคุณภาพและ  
                                         มาตรฐานการศึกษา 
สนองเป้ำประสงค์ที ่ 2.  นกัเรียนระดบัประถมศึกษามีความรู้  ทกัษะ  สมรรถนะและคุณลกัษณะที่ 

พงึประสงคต์ามหลกัสูตร  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมถึงมีสุขภาพอนามยัที่ 
สมบูรณ์ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 1.การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น 
สนองจุดเน้น  1. จุดเนน้ดา้นผูเ้รียน 

1.1 นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญั สู่มาตรฐานสากล 
1.1.5 นกัเรียนมีทกัษะชีวติ ทกัษะการคิดวเิคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และ
ทกัษะการส่ือสารอยา่งสร้างสรรคอ์ยา่งนอ้ย 2 ภาษา ทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวยั 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายวรีะพงษ ์  ภิมาลย ์
   นางธิดารัตน์   เขื่อนแปด 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ีเป็นวชิาพื้นฐานที่จดัให้นักเรียนไดศึ้กษา โดยก าหนด
ไวใ้นมาตรฐานการเรียนรู้ของชาติ ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงมธัยมศึกษา แต่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียน
ของนักเรียนส่วนใหญ่ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ยงัไม่เป็นที่น่าพอใจและจากที่ทางรัฐบาลให้
ความส าคญักบัการใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นฐานในการพฒันาประเทศ โดยไดบู้รณาการองค์
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยเรียกวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบน้ีว่า STEM Education ซ่ึงเป็นการ
จดัการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่การคิดแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ ตลอดจนมุ่งผลิต
ก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สามารถแข่งขนัในระดับนานาชาติได ้
ดงันั้น ทางโรงเรียนไดต้ระหนักถึงความส าคญัดงักล่าวในการพฒันาศกัยภาพของครูและนกัเรียน ในการ
จดัการเรียนการสอนทางดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ีให้มีความเขา้ใจในกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education จึงไดจ้ดัท าโครงการ STEM Education ขึ้น โดยมุ่งหวงั
ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างครูและนักเรียนตน้แบบ STEM Education ในโรงเรียน และเพื่อพฒันาการ
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จดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยขีองประเทศ ให้มีคุณภาพสูงขึ้น และ
ทดัเทียมกบันานาอารยประเทศในระดบัสากลสืบต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
    นักเรียน 
      - เพือ่ฝึกทกัษะในการคิดวเิคราะห์ การคิดแกปั้ญหา การสร้างสรรค ์นวตักรรมใหม่ และบูรณาการ   
สหสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีเขา้ดว้ยกนั โดยใชรู้ปแบบ                     
การจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมตามแนว STEM   Education 
      ครู 
      - เพือ่ฝึกทกัษะและประสบการณ์ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบขอ STEM  Education                  
โดยมีเป้าหมายใหเ้ป็นบุคคลตน้แบบของโรงเรียนในการขยายผลและต่อยอดความคิดในการจดัการเรียน                     
การสอนแบบ STEM   Education ของโรงเรียนต่อไป 

3. เป้ำหมำย 
    เชิงปริมำณ 
      1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์)  ได้ร่วมกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบ STEM  Education  
       2. ร้อยละ 80 ของครูผูส้อนโรงเรียนบ้านบา้นแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้ร่วมกิจกรรม            
บูรณาการในรูปแบบ STEM  Education   
     เชิงคุณภำพ 
        1. นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ STEM  Education ไดฝึ้กประสบการณ์ การคิด
แกปั้ญหา การสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ และการบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาต่างๆ โดยใชรู้ปแบบ                  
การจดัการเรียนการสอนและจดักิจกรรมแบบ STEM  Education 
        2. ครูที่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในรูปแบบ STEM  Education  ไดฝึ้กประสบการณ์ในการจดัการเรียน    
การสอนและกิจกรรม เทคนิคการสอน การควบคุมกิจกรรม การจดัรูปแบบกิจกรรม เพือ่เป็นตน้แบบ                   
STEM  Education ของโรงเรียนสืบต่อไป 

4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังาน               
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
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         สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 3 : การทดสอบ การประเมิน การประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
          ตวัช้ีวดัที่ 3  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายจดักิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใชแ้บบ  
STEM   Education 
 2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
         สนองกลยทุธท์ี่ 1  การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น 
    แนวทางการพฒันาที่ 5  วดัและประเมินผลการเรียนรู้  โดยเนน้การประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียน
โดยวิธีการที่หลากหลาย  วเิคราะห์ผลการประเมิน และน าผลการประเมินมาใชป้ระโยชน์ในการ
แกปั้ญหา และพฒันาผูเ้รียนรวมถึงปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ของครู 
  3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
           สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
           1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
                 1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค  านวณ ตามเกณฑข์องแต่ละดบัชั้น 
                 2) ความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหา 
                3) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
                4) ความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
         สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
              1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 
     4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  

สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตัิการ 

5. วิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.1 คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม 

 พ.ค. 2561 นายวรีะพงษ ์ ภิมาลย ์
นางธิดารัตน์  เขื่อนแปด 
และคณะครูสาระ                  
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 
 

2.ประชุมคณะกรรมการ 
  2.1 ประชุมคณะกรรมการเพือ่ช้ีแจง
เหตุผล เพือ่วางแผนการด าเนินงานของ
กิจกรรมและการติดตามประเมิลผล  
 

พ.ค. 2561 คณะครูสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
3.วางแผนการด าเนินการจดักิจกรรม 
 
 
 
  - กิจกรรม STEM   
 
 
  - กิจกรรมจรวดขวดน ้ า 
 
   - สปัดาห์วทิยาศาสตร์ 

พ.ค. 
2561-มี.ค. 

2562 
 

พ.ค. 
2561-มี.ค. 

2562 
มิ.ย.2561-
ส.ค.2561 
ส.ค.2561 

คณะครูสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์และคณะครู 
โรงเรียนบา้นแม่จนั ฯ 
 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 
 

4. ติดตามการด าเนินงาน ประเมินผล
กิจกรรม 
5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  

พ.ค.2561 – 
มี.ค.2562 

คณะครูสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 
 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด าเนินการปีการศึกษา 2561  

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 คณะครูสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำร 
    งบประมาณ 60,000 บาท  ( งบเรียนฟรี 15 ปีอยา่งมีคุณภาพ) ดงัน้ี 

- กิจกรรม STEM    จ านวน    20,000   บาท 
 - กิจกรรมจรวดขวดน ้ า  จ านวน     10,000   บาท 
  - สปัดาห์วทิยาศาสตร์               จ  านวน     30,000   บาท 
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10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Context : C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process : P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ  การจดักิจกรรมโดยใช้
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมตามแนว STEM Education  การนิเทศ  การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product : P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 

     กำรวัดประเมินผล 

 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 

C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่
เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 

80 การสมัภาษณ์ 
 

แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุน
การด าเนินโครงการ 

80 การสมัภาษณ์ 
 

แบบสอบถาม 

P ร้อยละของกระบวนการ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

80 การสมัภาษณ์ 
 

แบบสอบถาม 

P P1 ผลผลิต 
  1. นกัเรียนร้อยละ 80  ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
– มธัยมศกึษาตอนตน้ ใน
โรงเรียนไดเ้ขา้ร่วมตาม 
โครงการ  STEM 
  2. ครูร้อยละ 90 ของคณะครู
ในโรงเรียนไดรั้บความรู้เพือ่
พฒันาทกัษะการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบ STEM 

 
80 
 
 
 
 

90 
 
 

 

 
การสมัภาษณ์ 
การสงัเกต 

 
 
 

การสมัภาษณ์ 
การสงัเกต 

 

 
แบบสอบถาม 
แบบสงัเกต 

 
 
 

แบบสอบถาม 
แบบสงัเกต 
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CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
 P2 ผลลพัธ ์

1. นกัเรียนร้อยละ 100  
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – มธัยมศึกษาตอนตน้ 
ในโรงเรียนร่วมกิจกรรมตาม 
โครงการ  STEM 

2. ครูร้อยละ 90 ของคณะ 
ครูในโรงเรียนไดรั้บความรู้
เพือ่พฒันาทกัษะการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
STEM  
 

 
100 

 
 

 
 

90 
 
 
 

 
การสงัเกต 

การสมัภาษณ์ 
การประเมินพฤติกรรม 

 
 

การสมัภาษณ์ 
การสงัเกต 

 
แบบสงัเกต 

แบบสมัภาษณ์ 
แบบตรวจสอบ

รายการ 
 

แบบสอบถาม 
แบบสงัเกต 

 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ STEM  Education มีประสบการณ์ การคิด
แกปั้ญหา เกิดทกัษะในการสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ และการบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาต่าง ๆ โดยใช้
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนและจดักิจกรรมแบบ STEM  Education 

2. ครูที่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในรูปแบบ STEM  Education ไดฝึ้กประสบการณ์ในการจดัการเรียน
การสอนและกิจกรรม เทคนิคการสอน การควบคุมกิจกรรม การจดัรูปแบบกิจกรรม เพือ่เป็นตน้แบบ 
STEM  Education ของโรงเรียนสืบต่อไป 
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กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ..................................................................   
( นางธิดารัตน์   เขื่อนแปด) 

ต าแหน่ง   ครู 
 
 

ผูเ้สนอโครงการ..................................................................   
( นายวรีะพงษ ์  ภิมาลย)์ 
ต าแหน่ง   ครูช านาญการ 

 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................   
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................   
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ช่ือโครงกำร โครงการสนามเด็กเล่นตามหลกัการพฒันาสมอง BBL : เล่นตามรอยพระยคุบาท 
                           โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
โครงกำร  (    )  โครงการใหม่ ( )  โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้นยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่ 1.  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองเป้ำประสงค์ที ่      2. นกัเรียนระดบัก่อนประถม ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความรู้  
                                       ทกัษะ สมรรถนะ และคุณลกัษณะที่พงึประสงคต์ามหลกัสูตร มีคุณธรรม  
                                       จริยธรรม รวมถึงมีสุขภาพอนามยัที่สมบูรณ์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 1. การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น 
สนองจุดเน้น  1. จุดเนน้ดา้นผูเ้รียน  

1.1 นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญั สู่มาตรฐานสากล  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางฑณัฑิกา    ค  าเงินและคณะครูอนุบาล 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 สนามเด็กเล่นตามหลกัการพฒันาสมอง (BBL) เล่นตามรอยพระยคุลบาท เป็นพื้นที่พฒันาเด็ก
รอบดา้นผ่านการเล่น ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดว้ยการเล่นและการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุข ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้
พฒันาโครงการ “สนามเด็กเล่นตามหลกัการพฒันาสมอง (BBL ) เล่นตามพระยคุลบาท” โดยไดน้้อมน า
พระปรีชาญาณดา้นการศึกษาและอบรมเล้ียงดูพระโอรสและพระธิดาของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลย
เดชวกิรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี ซ่ึงทรงเป็นผูบุ้กเบิกในการน า
หลกัธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองที่สอดคล้องกับการพฒันาการด้านโครงสร้างและการท างานของ
สมอง คือ Brain-Based Learning (BBL) มาออกแบบเป็นการเล่นลกัษณะต่างๆ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติ การจดัท าสนามเด็กเล่นตามหลักการพฒันาสมอง (BBL) เล่นตามรอยพระยุคลบาท เป็น
ประโยชน์อนัทรงคุณค่ามหาศาลแก่พสกนิกรชาวไทยซ่ึงพ่อแม่ ผูป้กครอง ครู ประชาชนองคก์รภาครัฐ
และเอกชนที่เก่ียวขอ้งสามารถน าไปสู่การพฒันาวิธีการจดัการเรียนรู้ให้นักเรียนและลูกหลานไดอ้ยา่ง
เป็นรูปธรรมและเด็กๆ เหล่านั้ นจะได้เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยให้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 คดัเลือกโรงเรียนที่มีคุณลกัษณะตามหลกัเกณฑ ์ให้เป็นที่ตั้งของ สนามเด็ก
เล่นตามหลกัการพฒันาสมอง (BBL) เขตพื้นที่ละ 1 โรงเรียนและไดจ้ดัสรรงบประมาณให้ โรงเรียนละ 
50,000 บาท ซ่ึงทางโรงเรียนไดจ้ดัสรรงบประมาณมาสนบัสนุนจน การด าเนินการจดัสร้างสนามเด็กเล่น
ส าเร็จลุล่วง เด็กไดเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งระดบัอนุบาลและประถม 
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 ดงันั้นโรงเรียนมีความเห็นถึงความส าคญัของการพฒันาเด็กในระดบัปฐมวยั จึงไดด้ าเนิน
กิจกรรม / โครงการน้ีต่อเน่ืองในปีการศึกษา 2561  ต่อไป  
2. วัตถุประสงค์  
     2.1  เพือ่จดักิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเด็กและชุมชน 
     2.2  เพือ่พฒันาเด็กปฐมวยัใหค้รอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ดา้น 
 - พฒันาการดา้นร่างกาย 
 - พฒันาการดา้นอารมณ์ขจิตใจ 
 -พฒันาการดา้นสงัคม 
 - พฒันาการดา้นสติปัญญา 
3. เป้ำหมำย 
   3.1  เชิงปริมำณ   
     - เด็กปฐมวยัทุกคนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ร้อยละ 100 
  - เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
  - โรงเรียนไดป้รับปรุงพฒันาสนามเด็กเล่นตามหลกัการพฒันาสมอง BBL เล่นตามรอยยคุลบาท 
  3.2  เชิงคุณภำพ 
 - เด็กปฐมวยัไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 - ครูผูส้อนปฐมวยัจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 - สถานศึกษาจดักระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
     4.1 สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

               สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 1  :  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
               ตวัช้ีวดัที่ 7  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายด าเนินการตามแนวทางนโยบาย 
ลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ 
               ตวัช้ีวดัที่ 8 ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลกัของคนไทย  
12 ประการ สอดคลอ้งตามช่วงวยั 
               ตวัช้ีวดัที่ 13  ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวยัมีความพร้อมเขา้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
และมีพฒันาการตามช่วงวยั 
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       4.2 สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
 สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 1 การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น  

แนวทางการพฒันาที่ 7 ปรับปรุง พฒันาการจดักิจกรรมเพือ่ปลูกฝัง พฒันาส่งเสริมทกัษะ ชีวติ 
คุณธรรมจริยธรรมคุณลกัษณะที่พงึประสงค ์ที่ส่งผลใหค้นไทยมีนิสยัดี มีคุณธรรม 
     3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
         สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 

1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน 
    1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรม 

อนัดีของสงัคม 
    2) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
    3) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
    4) สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสงัคม 

     4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตัิการ 

5. วิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 

1.เขียนโครงการเพือ่ขออนุมตัิจาก   
ฝ่ายบริหาร 

พ.ค. 2561 นางฑณัฑิกา  ค  าเงิน โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการสนามเด็กเล่นตามหลกัการ
พฒันาสมอง BBL : เล่นตามรอย             
พระยคุบาท   
 

ตลอดปี
การศึกษา 

นางฑณัฑิกา  ค  าเงิน 
และคณะกรรมการ 
นางสิริภทัร  แสงบุญ 
นางเยาวเรศ  ปิยะสนัต ์
นางสาวเบญจวรรณ์  
สุวรรณ์ 
นางสาวกานต ์ สมทง 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

3. ประชุมคณะกรรมการ , 
วางแผนการด าเนินงาน 

พ.ค. 2561 นางฑณัฑิกา  ค  าเงิน 
และคณะ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
4 จดักิจกรรมตามแผนงานที่วางไว ้
  - จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามฐาน 
เพือ่พฒันาสมอง BBL  
  - พฒันาสนามเด็กเล่น 

ตลอดปี
การศึกษา 

นางฑณัฑิกา  ค  าเงิน 
และคณะ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

5. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน มี.ค. 2562 
 

-นางฑณัฑิกา   ค  าเงิน 
และคณะกรรมการ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด าเนินการปีการศึกษา 2561 

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
 สนามเด็กเล่นเพือ่พฒันาสมอง BBL เล่นตามรอบพระยคุลบาท โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสน-
ประชานุสาสน์)  

8. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารวชิาการ   

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำร 
    1. ครูและบุคลากรระดบัปฐมวยัโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุกคน 
    2. งบประมาณ จ าแนกเป็นรายกิจกรรม  ดงัน้ี 
              2.1   จดักิจกรรมพฒันาการเรียนตามฐาน    จ านวน    10,000    บาท 
 2.2   กิจกรรมพฒันาสนามเด็กเล่น   จ านวน    20,000    บาท 
                    รวมงบประมำณ  30,000   บำท 
10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Context : C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process : P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ   การจดักิจกรรมโครงการ
พฒันาบุคลากร  การนิเทศ  การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product : P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 



136 
 

กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่

เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 
90 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุน
การด าเนินโครงการ 

90 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละของกระบวนการ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

90 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ผลการด าเนินการ 
P 1 (ผลผลิต)  
ร้อยละของนกัเรียนร่วม
กิจกรรม 

 
 

100 

 
 

บนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

 
 

แบบบนัทึก                     
การเขา้ร่วมกิจกรรม 

 P 2 (ผลลพัธ)์  
ร้อยละของนกัเรียนที่มี
พฒันาการในระดบั 3 ขึ้นไป 

 
90 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     1. นกัเรียนระดบัปฐมวยัไดรั้บการพฒันามีคุณลกัษณะตามหลกัสูตรปฐมวยั 
     2. ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
     3. สถานศึกษาจดักิกรรมพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระสิทธิภาพและไดรั้บการยอมรับจากชุมชน 
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กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ …………….................................................…………………..  
( นางฑณัฑิกา   ค  าเงิน ) 

ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ 
 
 

ผูเ้สนอโครงการ…………….................................................………………….. 
( นางฑณัฑิกา   ค  าเงิน ) 

ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ 
 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................   
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................  
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ช่ือโครงกำร  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจดัการขยะและส่ิงแวดลอ้ม 
โครงกำร  (  )  โครงการใหม่          ( ) โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้นยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่ 1.  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองเป้ำประสงค์ที ่ 5. ส่ือ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ของโรงเรียนมีคุณภาพ และเอ้ืออ านวยต่อ 

    การจดัการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 1. การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น 
สนองจุดเน้น  3. จุดเนน้ดา้นการบริหารจดัการ 

3.2 หน่วยงานในสังกดัสานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดบั       
     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  

                                    3.2.2 หน่วยงานในสงักดัสานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ทุกระดบัทั้งส่วนกลาง สานกังานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  
ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางพรทิพย ์  นามวงศ ์, นางสาวจิราภรณ์  พรมรัตน์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
               การเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีไดส่้งผลกระทบ
ใหส้งัคมมี  การเปล่ียนแปลงอยา่งมากและรวดเร็ว  การศึกษาเป็นกระบวนการส าคญั ในการพฒันาคนให้
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และด าเนิน
ชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ให้สถานศึกษาจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกั ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนส าคญัที่สุดการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเอง
และเตม็ศกัยภาพ 
               โรงเรียนเห็นความส าคัญที่จะปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความรู้และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  จึงได้มีการวางแผนการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานทั้งด้านบริหารจดัการหลกัสูตร การจดัการเรียน      
การสอนทั้งในและนอกหอ้งเรียน การจดักิจกรรมนกัเรียนและการพฒันาบุคลากรของโรงเรียน 
               ดังนั้ น  จึงได้จดัท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจดัการขยะและส่ิงแวดล้อม 
เพือ่ใหน้ักเรียนมีคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละพฒันาคุณภาพของครูให้สามารถจดัการเรียนการสอนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  และจดัการเรียนการสอนจากประสบการณ์ตรงให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงทั้งดา้น
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ทกัษะชีวิตและประสบการณ์อาชีพ เพื่อเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพอยา่งย ัง่ยนืตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงโดยมีกิจกรรม  ดงัน้ี 

- ธนาคารโรงเรียน 
 -ธนาคารพอเพยีง และขยะเป็น 0 

2. วัตถุประสงค์ 
        1. เพือ่ส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกคนเห็นความส าคญั มีความรู้ ความเขา้ใจและนอ้มน าเศรษฐกิจพอเพยีง
ไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ 
         2. เพือ่พฒันาความรู้ความเขา้ใจแก่บุคลากรทั้งผูบ้ริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาและส่งเสริม
ใหป้ฏิบติัตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
         3. ประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจแก่นกัเรียน  ผูป้กครอง  และชุมชน 

3. เป้ำหมำย 
    เชิงปริมำณ 
         1. ครูและนกัเรียน  ร้อยละ 90  มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
         2. ครู นกัเรียนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ร้อยละ 90  ร่วมกนัก าหนดกิจกรรมและมีการด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ือง 
    เชิงคุณภำพ 
          1. ครูสามารถน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
          2. ครูและนกัเรียนไดน้ าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
   1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังาน               
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 1  :  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
ตวัช้ีวดัที่ 8  ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ  

สอดคลอ้งตามช่วงวยั 
ตวัช้ีวดัที่ 9  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยกุตใ์ช ้

ในสถานศึกษา 
 ตวัช้ีวดัที่ 11 ร้อยละ100 ของผูเ้รียนมีจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 ตวัช้ีวดัที่ 12  ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนป้องกนัตนเองใหห่้างไกลยาเสพติดและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

ในสถานศึกษา 
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  2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
       สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 4  พฒันาสภาพแวดลอ้ม/แหล่งเรียนรู้ ให้เอ้ือต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
       แนวการพฒันาที่ 2 พฒันาแหล่งเรียนรู้ อาคารเรียน อาการประกอบ สภาพแวดลอ้มใหมี้ความพร้อม 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ และบริหารจดัการศึกษา 
    3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
        สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
        1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน 
               1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขดักบักฎหมายและ
วฒันธรรมอนัดีของสงัคม 
               2) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
     2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
         2.4 การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพ 
     3. การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิรับชอบต่อผลการจดัการศึกษาใหมี้
คุณภาพและไดม้าตรฐาน 

    4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
        สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตัิการ 
5. กิจกรรมและผลกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม
ธนาคารโรงเรียน    
    1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ กิจกรรม
ธนาคารพอเพยีง และขยะเป็น 0 
  1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินเพือ่น าผลมาปรับปรุงพฒันา 

พ.ค. 2561 ผูบ้ริหาร / ธุรการ โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
และติดตามประเมินผล 
  2.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
กิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม 

พ.ค. 2561 คณะกรรมการ
ด าเนินงานและ
ติดตามประเมินผล 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
  2.2 ประชุมคณะกรรมการ 
ติดตามประเมินเพือ่น าผลมาปรับปรุง
พฒันา 
5. ด าเนินงานตามกิจกรรม  ดงัน้ี 
  -  กิจกรรมธนาคารโรงเรียน    
  - กิจกรรมธนาคารพอเพยีง และขยะ
เป็น 0 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
- นางพณันี   
-นางพรทิพย ์  
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

6. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน มี.ค. 2562 -นางพรทิพย ์  
นามวงศ ์

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ด าเนินการปีการศึกษา 2561 

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร  
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 งานบริหารทัว่ไป 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำน 
    งบประมาณ 8,000 บาท  จ  าแนกเป็นรายกิจกรรม  ดงัน้ี 
     1. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน           5,000 บาท 
     2. กิจกรรมธนาคารพอเพยีง และขยะเป็น 0      3,000 บาท 

10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรำยละเอยีดดังนี ้
 ด้านสภาพแวดล้อม  (Context: C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ได้แก่ นโยบายของโรงเรียน 
โอกาสและการส่งเสริมภายในโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนับสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือและอาคารสถานที่ 
 ด้านกระบวนการด าเนินงาน (Process: P) ได้แก่ การบริหารจดัการ การจดักิจกรรมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพยีงและการบริหารจดัการขยะและส่ิงแวดลอ้ม  การนิเทศ การติดตาม 
 ด้านผลการด าเนินการ (Product: P) ได้แก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 
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กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือ

ต่อการด าเนินโครงการ 
80 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุน
การด าเนินโครงการ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละของการบวนการ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P P1 ผลผลิต 
     ครูและนักเรียนได้น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไป
ใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

80 สงัเกต แบบสงัเกต 

P2 ผลลพัท ์
     ร้อยละของครูและนกัเรียนมี
ความรู้ ความเขา้ใจหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนัอยา่งคุม้ค่า 

90 ประเมินการน า
ความรู้ไปใช ้

แบบประเมินฯ 

 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     ครูและนักเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์
ในชีวติประจ าวนัอยา่งคุม้ค่า 
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กำรอนุมัติโครงกำร 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ …………….................................................………………….. 
(นางพรทิพย ์ นามวงศ)์ 

ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ 
 

ผูเ้สนอโครงการ…………….................................................………………….. 
(นางสาวจิราภรณ์  พรมรัตน์) 

ต าแหน่ง ครูผูช่้วย 
 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................  
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................  
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ช่ือโครงกำร  PLC หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรม เสริมสร้างลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ 
โครงกำร  (     )  โครงการใหม่ ()  โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้นยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่ 1.  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองเป้ำประสงค์ที ่ 1. นกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษามีพฒันาการทีเ่หมาะสมตามช่วงวยัและสมดุล  

2. นกัเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความรู้ ทกัษะ 
สมรรถนะ และคุณลกัษณะที่พงึประสงคต์ามหลกัสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม 
รวมถึงมีสุขภาพอนามยัที่สมบูรณ์ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 1.การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น 
สนองจุดเน้น  1. จุดเนน้ดา้นผูเ้รียน  
     1.1 นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญั สู่มาตรฐานสากล 

  1.2 นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด  
       มีคุณลกัษณะและทกัษะทางสงัคมที่เหมาะสม 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางชญัชนา  ทุนอินทร์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียนเพื่อลดระยะเวลาเรียนภาควชิาการ

ลงโดยไม่กระทบเน้ือหาหลกัที่ผูเ้รียนควรเรียนรู้ และครูปรับการเรียนการสอน การจดักิจกรรมโดยเพิ่ม
เวลาและโอกาสให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงโดยใหโ้รงเรียนเลิกเรียนเวลา 14.30 น. และหลงัเวลานั้นให้
ผูเ้รียนท ากิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ นอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้                    
ทุกดา้นในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลกัสูตร โดยเวลาที่โรงเรียนเลิกยงัคงเหมือนเดิมตามก าหนดของแต่ละ
โรงเรียน โดยเร่ิมด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายน าร่อง                  
อยา่งน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนโรงเรียน สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ไม่นอ้ยกว่า 
3,100 โรงเรียน) ครอบคลุมกระจายทุกสภาพพื้นที่ทั้งนอกเมือง ในเมือง ทั้งน้ีจะด าเนินการทุกโรงเรียนใน
ปีการศึกษา 2559 

กระทรวงศึกษาธิการจึงไดม้อบหมายใหส้ านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส ารวจความคิดเห็นจากผูเ้รียน ผูป้กครอง ครู บุคคลทั่วไปเก่ียวกับ
โครงการ และจดัท าคู่มือการบริหารจดัการเวลา แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้”  เพือ่ใหโ้รงเรียนน าร่องน าไปใช ้ พร้อมทั้งแนวด าเนินการเพือ่ใหโ้ครงการมีความสมบูรณ์ คือ การ
ปรับปรุงเน้ือหาภายในของแต่ละวชิาของหลกัสูตร และการจดัโครงสร้างเวลาเรียนในระดบัประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา การเตรียมความพร้อมของครูและโรงเรียนที่จะเขา้ร่วมโครงการ การจดัทีม Smart Trainers 
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จ านวน 300 ทีม เพื่อก ากบัดูแลและให้ค  าแนะน าในการบริหารจดัการเวลาเรียน และกิจกรรมสร้างเสริม
คุณลกัษณะ ใน 4 หมวด 16 กลุ่มกิจกรรม ไดแ้ก่ หมวดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  หมวดสร้างเสริมสมรรถนะ
และการเรียนรู้  หมวดสร้างเสริมคุณลกัษณะและค่านิยม และหมวดสร้างเสริมทกัษะการท างาน การด ารง
ชีพและทกัษะชีวิต พร้อมทั้งมีการประเมินผลการด าเนินงานในช่วงระหว่างภาคเรียน และหลงัปิดภาค
เรียน ตลอดจนศึกษา แนวทางการด าเนินการจากโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ เพื่อขยายผลการ
ด าเนินการไปยงัโรงเรียนอ่ืน ๆ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งปัญหาอุปสรรคเพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินการต่อไป    ดงันั้น เพื่อให้การขบัเคล่ือนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่การปฏิบติัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานขบัเคล่ือน
นโยบายดงักล่าว ในปีงบประมาณ 2559 โดยแบ่งระยะการด าเนินงานเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อนเร่ิม
ด าเนินโครงการ ระยะที่ 2 การเร่ิมด าเนินโครงการ  ระยะที่ 3  การติดตามและประเมินผลหลงัการด าเนิน
โครงการ  และระยะที่ 4 การขยายผลในสถานศึกษาทัว่ไป 
              โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต3 ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นโรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการ“ลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้”ตามนโยบาย
ของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” เป็นกรอบวิสัยทศัน์ด้านการศึกษาเพื่อ
เตรียมนักเรียน ให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 อันได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้/ทักษะ
นวตักรรม/ส่ือเทคโนโลยี  สารสนเทศ/ทกัษะด้านการท างาน/ทกัษะที่น าไปใชไ้ด้จริงในการด ารงชีวิต 
และเพือ่ใหก้ารจดักิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล ในการลดเวลาเรียนและเพิม่เวลารู้ด าเนินไปไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนจึงไดจ้ดัท าโครงการน้ีขึ้น เพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สามารถบริหารจดัการเวลาเรียน                     

จดักิจกรรมการเรียนรู้ PLC และกิจกรรมเพิม่เวลารู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งดา้นวชิาการและดา้นปฏิบติั  
2. เพื่อใหค้รูสามารถใชเ้ป็นแนวทางการออกแบบกิจกรรม เพือ่ให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาตนเอง              

ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามหลักสูตร และมีความสุขกับ                   
การเรียนรู้  

3. เพื่อให้ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงาน องคก์ร และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา เขา้ใจแนวคิดและเห็นแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้  

3. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ  
1. สถานศึกษาสามารถบริหารจดัการเวลาเรียน จดักิจกรรมการเรียนรู้ PLC และกิจกรรมเพิม่เวลา

รู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งดา้นวชิาการและดา้นปฏิบตัิ ร้อยละ 100 
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2. ครูสามารถใชเ้ป็นแนวทางการออกแบบกิจกรรม เพือ่ใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาตนเองตาม
ความสนใจและความถนดัอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามหลกัสูตร และมีความสุขกบัการเรียนรู้ 
ร้อยละ 100 

3. ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงาน องคก์ร และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
เขา้ใจแนวคิดและเห็นแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้  ร้อยละ 100 

เชิงคุณภำพ  
1. โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) สามารถบริหารจดัการเวลาเรียน จดักิจกรรม

การเรียนรู้ PLC และกิจกรรมเพิม่เวลารู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งดา้นวชิาการและดา้นปฏิบติั  
2. ครูสามารถใชเ้ป็นแนวทางการออกแบบกิจกรรม เพือ่ใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาตนเองตาม

ความสนใจและความถนดัอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามหลกัสูตร และมีความสุขกบัการเรียนรู้  
3. ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงาน องคก์ร และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

เขา้ใจแนวคิดและเห็นแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้  

4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
     1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังาน     
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

     สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 1  :  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
     ตวัช้ีวดัที่ 7  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายด าเนินการตามแนวทางนโยบาย 
ลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ 
      ตวัช้ีวดัที่ 8 ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลกัของคนไทย  

12 ประการ สอดคลอ้งตามช่วงวยั 
      2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
          สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 1 การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น  
          แนวทางการพฒันาที่ 7 ปรับปรุง พฒันาการจดักิจกรรมเพือ่ปลูกฝัง พฒันาส่งเสริมทกัษะ ชีวติ 
คุณธรรมจริยธรรมคุณลกัษณะที่พงึประสงค ์ที่ส่งผลใหค้นไทยมีนิสยัดี มีคุณธรรม 
     3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
          สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผูเ้รียน 

1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
 1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค  านวณ ตามเกณฑข์องแต่ละดบัชั้น 
     2) ความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหา 
    3) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
     4) ความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
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1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน 
    1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรม 

อนัดีของสงัคม 
    2) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
    3) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
    4) สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสงัคม 

     4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตัิการ 

5. กิจกรรมและผลกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างาน 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรม PLC หน่ึงโรงเรียน                  
หน่ึงนวตักรรม เสริมสร้าง                
ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ 

พ.ค. 2561 ครูผูส้อน 
ทุกระดบัชั้น 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

2. ประชุมคณะกรรมการ                       
เพือ่ด าเนินกิจกรรม PLC                              
หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรม 
เสริมสร้างลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ 

พ.ค. 2561 ครูผูส้อน  
ทุกระดบัชั้น 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

3. ออกแบบกิจกรรม PLC                     
หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรม 
เสริมสร้างลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ 

มิถุนายน  2561 ครูผูส้อนทุก
ระดบัชั้น 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

4. ด าเนินการจดักิจกรรม PLC 
หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรม 
เสริมสร้างลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ 

ตลอดปีการศึกษา ครูผูส้อนทุก
ระดบัชั้น 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

5. สรุปผลการด าเนินงาน  มีนาคม 2562 ครูผูส้อนทุก
ระดบัชั้น 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ด าเนินการปีการศึกษา 2561 

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร   
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานบริหารวชิาการ 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำน 
    1. ครูและบุคลากรโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุกคน 
    2. งบประมาณ  50,000 บาท  (งบเรียนฟรี 15 ปี อยา่งมีคุณภาพ) จ าแนกเป็นรายกิจกรรม  ดงัน้ี 
        - กิจกรรม PLC หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรม เสริมสร้างลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้  จ  านวน 50,000 บาท   

10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรำยละเอยีดดังนี ้
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม  (Context: C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
โอกาสและการส่งเสริมภายในโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือและอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process: P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ การจดักิจกรรม PLC                          
หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรม เสริมสร้างลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้การนิเทศ การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product: P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 

กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 

C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการด าเนิน
โครงการ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุนการด าเนิน
โครงการ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละของการบวนการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 
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CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 

P    P1 ผลผลิต 
   1. โรงเรียนบา้นแม่ฯ  สามารถบริหารจดัการ
เวลาเรียน จดักิจกรรมการเรียนรู้ PLC และ
กิจกรรมเพิม่เวลารู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งดา้น
วชิาการและดา้นปฏิบตั ิ 
   2. ครูสามารถใชเ้ป็นแนวทางการออกแบบ
กิจกรรม เพือ่ใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาตนเอง
ตามความสนใจและความถนดัอยา่งเตม็
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามหลกัสูตร และ                    
มีความสุขกบัการเรียนรู้  
   3. ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงาน องคก์ร 
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา เขา้ใจแนวคิดและเห็นแนวทาง                    
การด าเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน                    
เพิม่เวลารู้  

100 
 
 
 
 
 

ประเมิน
กิจกรรม 

 
 
 
 

แบบประเมิน
กิจกรรม 

 
 
 
 

P2 ผลลพัท ์
   1. โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ บริหารจดัการเวลา
เรียน จดักิจกรรมการเรียนรู้ PLC และกิจกรรม
เพิม่เวลารู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งดา้นวชิาการ
และดา้นปฏิบตั ิ 
   2. ครูสามารถออกแบบกิจกรรม เพือ่ใหผู้เ้รียน
ไดรั้บการพฒันาตนเองตามความสนใจและ
ความถนดัอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ    
ตามหลกัสูตร และมีความสุขกบัการเรียนรู้  
   3. ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงาน องคก์ร 
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา เขา้ใจแนวคิดและเห็นแนวทางการ
ด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้  

100 ประเมิน
กิจกรรม 

แบบประเมิน
กิจกรรม 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) บริหารจดัการเวลาเรียน จดักิจกรรมการเรียนรู้ 

PLC และกิจกรรมเพิม่เวลารู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งดา้นวชิาการและดา้นปฏิบติั  
2. ครูสามารถออกแบบกิจกรรม เพือ่ใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาตนเองตามความสนใจและความ

ถนดัอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามหลกัสูตร และมีความสุขกบัการเรียนรู้  
3. ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงาน องคก์ร และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

เขา้ใจแนวคิดและเห็นแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้  
 
กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ …………….................................................…………………..  
( นางชญัชนา   ทุนอินทร์ ) 
ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ 

 
 

ผูเ้สนอโครงการ…………….................................................………………….. 
(นางชญัชนา   ทุนอินทร์) 

ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ 
 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................   
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 

 
ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................  

( นายสวา่ง  มโนใจ ) 
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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โครงกำร/กิจกรรม        โรงเรียนยวุทูตความดีวถีิลา้นนา สืบสานศาสตร์พระราชา 
ลักษณะโครงกำร           (  )  โครงการใหม่          (  ) โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้นยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่ 1.  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองเป้ำประสงค์ที1่     นกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษามีพฒันาการที่เหมาะสมตามช่วงวยัและไดส้มดุล
และนกัเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพฒันาการเหมาะสมตามช่วงวยัและมีคุณภาพ    
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่   1.การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น 
สนองจุดเน้นด้ำน 1. จุดเนน้ดา้นผูเ้รียน   

    1.1 นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญั สู่มาตรฐานสากล  
    1.2 นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด  
    มีคุณลกัษณะและทกัษะทางสงัคมที่เหมาะสม    

ผู้รับผิดชอบโครงกำร       นางสาวผกาวรรณ  ศรีค  ายศ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ตลอดปีการศึกษา 2561 
 
1.หลักกำรและเหตุผล 

เม่ือวนัที่ 27 มีนาคม 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโครงการ " 
ยวุทูตความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั" อยูใ่นพระราชูปถมัภ ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
และเป็นขวญัก าลงัใจแก่ผูบ้ริหาร ครู และนักเรียน ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ภาครัฐและเอกชนมีความ
สนใจ และประสงคท์ี่จะเขา้ร่วมสนบัสนุนโครงการฯ มากขึ้น และเพือ่พฒันาเยาวชนระดบัประถมศึกษา 
โดยปลูกฝังจริยธรรม และคุณธรรม เพือ่ใหเ้ด็กไทยมีความรู้คู่คุณธรรม มีความสนใจเร่ืองความรู้รอบตวั 

กระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการด าเนินโครงการ "ยุวทูตความดี                      
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ" ตั้ งแต่ปี 2542 เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ                   
แด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธนัวาคม 2542 โดย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวนัที่ 16 มกราคม 2544 ให้โครงการยุวทูตความดีฯ เป็นโครงการแม่แบบ
โครงการหน่ึงใน การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                    
ไดท้รงรับโครงการยวุทูตความดีฯ ไวใ้นพระราชูปถมัภ ์ตั้งแต่วนัที่ 27 มีนาคม 2547  

โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์)ไดเ้ห็นถึงความส าคญัของการส่งเสริมสนบัสนุน
ให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสในการเรียนรู้และแสดงออกในส่ิงสร้างสรรค ์จึงไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกบัมูลนิธิยวุทูต
ความดี กระทรวงการต่างประเทศ โดยในปีการศึกษา 2561 จึงไดบ้รรจุโครงการโรงเรียนยวุทูตความดี 
และมุ่งเนน้นกัเรียนมีคุณลกัษณะนิสยัตามวถีิลา้นนา ไวใ้นแผนปฏิบติัการเพือ่การจดักิจกรรมที่เหมาะสม
ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนสืบไป  
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2.วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ส่งเสริมการพฒันานกัเรียน ในฐานะเยาวชนทุกระดบัชั้น โดยปลูกจิตส านึก ฝึกจิต 

อาสา พฒันาโลกทศัน์ ตามหลกัการท างานของศาสตร์พระราชา  
2. เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความสนใจเร่ืองความรู้รอบตวั 
3. เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนส านึกถึงความรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม กลา้แสดงออก 

3.เป้ำหมำย / ตัวช้ีวัด 
 เชิงคุณภำพ  - นกัเรียนไดรั้บการปลูกฝังจริยธรรม และคุณธรรม 
         - นกัเรียนไดรั้บการพฒันาดา้นจิตใจ อารมณ์ และสงัคม  
        -  นกัเรียนมีความส านึกถึงความรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม กลา้แสดงออก 

เชิงปริมำณ   
       - นกัเรียนทุกระดบัชั้น มีโอกาสเรียนรู้ส่ิงรอบตวั 
       - นกัเรียนที่เขา้ร่วมโครงการทุกคนมีความรับผดิชอบต่อตนเอง ส่วนรวมและน า
ประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมไปใชใ้นชีวติประจ าวนัตามวถีิแห่งลา้นนา 

4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของสพฐ/สพป,แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังาน                   
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 1  :  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
      ตวัช้ีวดัที่ 8  ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
สอดคลอ้งตามช่วงวยั 

ตวัช้ีวดัที่ 9  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยกุตใ์ชใ้น 
สถานศึกษา 

ตวัช้ีวดัที่ 11  ร้อยละ100 ของผูเ้รียนมีจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ตวัช้ีวดัที่ 12  ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนป้องกนัตนเองใหห่้างไกลยาเสพติดและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

ในสถานศึกษา 
     3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
         สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 

1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน 
    1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรม 

อนัดีของสงัคม 
    2) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
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    3) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
    4) สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสงัคม 

     4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 3 การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

5. กิจกรรมและระยะเวลำด ำเนินกำร 
    จดักิจกรรม โรงเรียนยวุทูตความดีวถีิลา้นนา สืบสานศาสตร์พระราชา ประจ าปีการศึกษา  2561 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 

1 ประชุมเตรียมความพร้อม พ.ค. 2561 น.ส.ผกาวรรณ  
ศรีค  ายศ และ
คณะครูทุกคน 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.1 คณะกรรมการด าเนินงาน
กิจกรรม 

พ.ค. 2561 น.ส.ผกาวรรณ  
ศรีค  ายศ และ
คณะครูทุกคน 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

3 ประชุมคณะกรรมการ 
3.1 ประชุมคณะกรรมการเพือ่
ช้ีแจงเหตุผล เพือ่วางแผนการ
ด าเนินงานของกิจกรรมและการ
ติดตามประเมิลผล  

พ.ค. 2561 น.ส.ผกาวรรณ  
ศรีค  ายศ และ
คณะครูทุกคน 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

4 วางแผนการด าเนินการจดั
กิจกรรม 
 - ยวุทูตความดีวถีิลา้นนา 
 - นิทรรศการมีชีวติ 
 - เพิม่เวลารู้ 

พ.ค. 2561 – 
มี.ค. 2562 

น.ส.ผกาวรรณ  
ศรีค  ายศ และ
คณะครูทุกคน 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

5 ด าเนินงานตามกิจกรรม พ.ค. 2561 – 
มี.ค. 2562 

คณะครูทุกคน โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
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ที่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 

6 กิจกรรมยวุทูตความดีวถีิลา้นนา 
-  จดัค่ายนกัเรียนแกนน า                  
ยวุฑูตความดีวถีิลา้นนาสืบสาน
ศาสตร์พระราชา ระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6                   
หอ้งเรียนละ 2 คน จ านวน 1 วนั 
- จดัค่ายนกัเรียนแกนน า                     
ยวุฑูตความดีวถีิลา้นนาสืบสาน
ศาสตร์พระราชา ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 1-3                       
หอ้งเรียนละ4 คน จ านวน 1 วนั 
กิจกรรมนิทรรศการมีชีวติ 
- จดันิทรรศการงานของพอ่สืบ
สานศาสตร์พระราชา  
- จดันิทรรศการปลูกจิตส านึก 
- จดันิทรรศการฝึกจิตอาสา 
- จดันิทรรศการพฒันาโลกทศัน์ 
กิจกรรมเพิม่เวลารู้ 
- จดักิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่
เวลารู้ จากการวเิคราะห์ของ
นกัเรียนแกนน าและคณะครู                   
แต่ละสายชั้น และ ด าเนิน
กิจกรรมในชัว่โมงลดเวลาเรียน 
เพิม่เวลารู้ 

พ.ค. 2561 – 
มี.ค. 2562 

คณะครูทุกคน โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

7 ติดตามการด าเนินงาน 
ประเมินผลกิจกรรม 

พ.ค. 2561 – 
มี.ค. 2562 

น.ส.ผกาวรรณ  
ศรีค  ายศ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

8 สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

พ.ค. 2561 – 
มี.ค. 2562 

น.ส.ผกาวรรณ  
ศรีค  ายศ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด าเนินการปีการศึกษา 2561  

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายวชิาการและคณะครูทุกคน 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำร 
 งบประมำณ 50,000 บำท ดังนี้ 

- กิจกรรมการจดัค่าย ยวุทูตความดีวถีิลา้นนา จ านวน  10,000  บาท(งบอุดหนุนอ่ืน) 
  -  ยวุทูตความดีวถีิลา้นนา นกัเรียนแกนน าระดบัชั้นประถมศึกษา   
  -  ยวุทูตความดีวถีิลา้นนา นกัเรียนแกนน าระดบัชั้นมธัยมศึกษา  

- นิทรรศการมีชีวติ                             จ านวน   15,000   บาท (งบอุดหนุนอ่ืน) 
- กิจกรรม ลดเวลาเรียน    เพิม่เวลารู้  จ านวน   20,000   บาท (งบเรียนฟรี) 
- กิจกรรมอ่ืนๆ                          จ านวน    5,000   บาท (งบอุดหนุนอ่ืน) 

 
10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม  (Context: C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
โอกาสและการส่งเสริมภายในโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือและอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process: P) ไดแ้ก่   การบริหารจดัการ   การจดักิจกรรมตาม
โครงการยวุทูตความดีวถีิลา้นนา สืบสานศาสตร์พระราชา  การนิเทศ  การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product: P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 
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กำรวัดประเมินผล 
 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 

C ร้อยละ80ของสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินโครงการ 

80 การสงัเกต แบบสอบถาม 

I ร้อยละ80ของปัจจยัที่สนบัสนุนการ
ด าเนินโครงการ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละ80ของการบวนการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P P1 ผลผลิต 
   ร้อยละของนกัเรียนชั้นอนุบาล - ม.3 
 เขา้ร่วมโครงการสุขภาพกายและจิต   

80  
ตรวจสอบ 

 
แบบ
ตรวจสอบ 

 P2 ผลลพัธ ์
  ร้อยละของนกัเรียนมีสุขภาพดีทั้ง 
ทางร่างกายและทางจิตใจ  

80  
การประเมิน
พฤติกรรม 

 
แบบประเมิน
พฤติกรรม 

 
11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    ด้ำนคุณภำพ  - นกัเรียนมีค่านิยมที่ดีต่อการด าเนินชีวติตามวถีิแห่งลา้นนา 
           - นกัเรียนไดรั้บการพฒันาดา้นจิตใจ อารมณ์ และสงัคมใหมี้คุณธรรม จริยธรรม 

ด้ำนปริมำณ   
        - นกัเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ไดรั้บการพฒันาดา้นร่างกาย 
สติปัญญา  จิตใจ อารมณ์ และมีบรรยากาศการอยูร่่วมกนัในวถีิแห่งลา้นนา 

      - นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเขา้ใจ 
เก่ียวกบัวถีิแห่งลา้นนาและน าความรู้ที่ไดรั้บการพฒันาไป ใชใ้นการด ารงชีวติประจ าวนั 
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กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ..................................................................   
(นางสาวผกาวรรณ  ศรีค  ายศ) 

ต าแหน่ง   ครูผูช่้วย 
 
 

ผูเ้สนอโครงการ..................................................................   
(นางสาวผกาวรรณ  ศรีค  ายศ) 

ต าแหน่ง   ครูผูช่้วย 
 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................   
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................   
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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กลยุทธ์ที ่2  สร้ำงโอกำสประชำกรวยัเรียนในเขต นอกเขตบริกำรทุกคนเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ                     
ข้ันพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ  
 

ที่ 
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
งำน / โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
หมำยเหตุ 

รำยหัว 
เรียนฟรี  
15 ปี 

สนับสนุน 
กำรศึกษำ 

หน่วยงำน
อ่ืน 

1 โครงกำรงำนทะเบียนและกำรรับนักเรียน 10,000 - - - 10,000 
เยาวเรศ 

2 โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 -กิจกรรม คดักรองเด็กยากจน 
 -กิจกรรม แนะแนว 
 -กิจกรรม เด็กพเิศษ 
 -กิจกรรม เยีย่มบา้น 

 
10,000 
10,000 
5,000 
10,000 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

35,000 
พรรณนา 
สุภารัตน์ 

3 โครงกำรเรียนฟรี 15 ปี 
-กิจกรรม จดัซ้ือหนงัสือเรียน 8 กลุ่มสาระ
(ป.1-ม.3) 
-กิจกรรม สนบัสนุนเคร่ืองแบบนกัเรียน 
-กิจกรรม สนบัสนุนอุปกรณ์การเรียน 

 
 
- 
- 
- 

 
 

1,056,931 
581,340 
583,460 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

2,221,731 
ส่วนกลาง 

 

4 โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวัน จำก
เทศบำลต ำบลแม่จัน 

- - - 4,616,000 4,616,000
กนัตฤ์ทยั 

5 โครงกำรอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียน
ยำกจน 
-ระดบัประถมศึกษา 
-ระดบัมธัยมศึกษา 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
150,000 
180,000 

 

330,000 
พรรณนา 

 

รวมงบประมำณ 45,000 2,221,731 - 4,946,000 7,212,731 
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ช่ือโครงกำร             งานทะเบียนและการรับนกัเรียน 
โครงกำร             (    )  โครงการใหม่ ()  โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้น ยทุธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่  6. การบริหารจดัการ 
สนองเป้ำประสงค์ที่       3. ประชากรวยัเรียนในเขต นอกเขตทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงมีคุณภาพ 
                                        และเสมอภาค 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 2. สร้างโอกาสประชากรวยัเรียนในเขต นอกเขตบริการทุกคนเขา้ถึงบริการทาง 
                                       การศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพ  
สนองจุดเน้น             1. จุดเนน้ดา้นผูเ้รียน  

  1.1 นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญั สู่มาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางเยาวเรศ   ปิยะสนัติ์  
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ มี
จุดประสงคท์ี่จะพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวติที่ดี  มีความสามารถในการ
แข่งขนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเพิ่มศกัยภาพของผูเ้รียนให้สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตอยู่กับผูอ่ื้นอยา่งมี
ความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล   รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ หรือศึกษาต่อตามความถนดั ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล 

การวดัผลและประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 เน้น
วิธีการวดัผลจากสภาพจริง  โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และให้ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะ เต็มตามหลกัสูตร 
ดงันั้นจึงจดัโครงการงานทะเบียนและจดัเอกสารประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.) 
เพือ่ใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและหลกัฐานทางการศึกษาที่สอดคลอ้งตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พทุธศกัราช  2551  

2. วัตถุประสงค์ 

       1. มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนทุกระดบัชั้นสามารถตรวจสอบขอ้มูลผลการเรียนของตนเองไดถู้กตอ้งและเป็น 
ปัจจุบนั 
    2. มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนที่จบหลกัสูตรทุกช่วงชั้นไดรั้บแบบระเบียนแสดงผลการเรียนและ 
ใบประกาศนียบตัรที่ถูกตอ้งตรงตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
    3. มุ่งใหไ้ดค้วามถูกตอ้งชดัเจนของเอกสารหลกัฐานทางการศึกษาที่นกัเรียนจะน าไปใชใ้นการศึกษาต่อ 
หรือประกอบอาชีพ 
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3. เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
     1. นกัเรียนทุกระดบัชั้นตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล/เอกสารทางการศึกษาของตนเองไดถู้กตอ้ง
เป็นปัจจุบนั ร้อยละ 100 
   เชิงคุณภำพ 
     1. นกัเรียนทุกระดบัชั้นตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล/เอกสารทางการศึกษาของตนเองไดถู้กตอ้ง
เป็นปัจจุบนั 
 

     2. นกัเรียนที่จบหลกัสูตรทุกช่วงชั้นไดรั้บแบบระเบียนแสดงผลการเรียนและใบประกาศนียบตัรที่
ถูกตอ้งตรงตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
     3. นกัเรียนที่จบหลกัสูตรทุกช่วงชั้นไดรั้บแบบระเบียนแสดงผลการเรียนและใบประกาศนียบตัรที่
ถูกตอ้งตรงตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ร้อยละ 100 

4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังาน                 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
       สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 6  :  การบริหารจดัการ 
       ตวัช้ีวดัที่ 1  ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ 
    2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
       สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 2 สร้างโอกาสประชากรวยัเรียนในเขต นอกเขตบริการทุกคนเขา้ถึงบริการ
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพ (งานกิจการนกัเรียน) 
      แนวทางการพฒันาที่ 2 ส่งเสริมใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนมีโอกาสเขา้เรียน และไดรั้บการพฒันา                   
เตม็ศกัยภาพและเสมอภาค  

3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
           สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
               2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
                   2.3 การวางแผนการบริหารและการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 
            มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
               3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
     4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  

สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตัิการ 
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5. วิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ ไดแ้ก่ 
  1.1 คณะกรรมการบริหารงาน
ระบบงานทะเบียน 
  1.2 คณะกรรมการด าเนินงาน
ระดบัชั้นประถมศึกษา 
 1.3 คณะกรรมการด าเนินงาน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
  1.4 คณะกรรมการด าเนินงาน
ระดบัชั้นปฐมวยั 

สิงหาคม 2561 นางเยาวเรศ  ปิยะสนัติ์  
และคณะ 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนั 
(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ เพือ่วางแผนพฒันา
ระบบงานทะเบียนการศึกษาของ
โรงเรียน 

สิงหาคม 2561 นางเยาวเรศ  ปิยะสนัติ์  
และคณะ 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนั 
(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

3. เตรียมส่ือ อุปกรณ์ 
3.1 เตรียมคอมพวิเตอร์และ
โปรแกรมงานทะเบียน 

สิงหาคม 2561 นางเยาวเรศ  ปิยะสนัติ์  
และคณะ 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนั 
(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

4. ด าเนินกิจกรรม 
  4.1 งานระเบียนแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) 
  4.2 งานตรวจสอบวฒิุการศึกษา 
  4.3 งานใบประกาศนียบตัร (ปพ.2) 

 
ปีการศึกษา 

2561 

 
นางเยาวเรศ  ปิยะสนัติ์  
และคณะ 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนั 
(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

5. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน มีนาคม 2562 นางเยาวเรศ  ปิยะสนัติ์  
และคณะ 

โรงเรียนบา้นแม่จนั 
(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด าเนินการปีการศึกษา 2561 
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7. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 งานวชิาการของโรงเรียน 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำร 
 1. ครูโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุกคน 
 2. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
 3. กระดาษ A4 ขาว และ สี 
 4. เงิน จ  าแนกเป็นหมวดหมู่ ค่าใชจ่้ายโดยละเอียด  ดงัน้ี 
                 4.1 ค่าวสัดุ อุปกรณ์   จ  านวน 10,000  บาท 

10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Context : C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process : P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ   การจดักิจกรรมงานทะเบียน
และการรับนกัเรียน  การนิเทศ  การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product : P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 
 
กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่

เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 
80 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุน
การด าเนินโครงการ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละของกระบวนการ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 
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CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
P P

1
(ผลผลิต)  

  ร้อยละของเอกสาร งาน
ทะเบียนและเอกสารการรับ
นกัเรียนมีความถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ 

90 ประเมิน แบบประเมิน 

 P
2
(ผลลพัธ)์ 

  ร้อยละของนกัเรียนที่จบ
หลกัสูตรทุกช่วงชั้นไดรั้บ
แบบระเบียนแสดงผลการ
เรียนและใบประกาศนียบตัรที่
ถูกตอ้งตรงตามที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

90 ประเมิน แบบประเมิน 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. นกัเรียนทุกระดบัชั้นมีเอกสารที่ถูกตอ้ง 
 2.นกัเรียนที่จบหลกัสูตรทุกช่วงชั้นไดรั้บแบบระเบียนแสดงผลการเรียนและใบประกาศนียบตัร
ที่ถูกตอ้งตรงตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
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กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ................................................................. 
(นางเยาวเรศ  ปิยะสนัติ์ ) 

ต าแหน่ง   ครูช านาญการพเิศษ 
 
 

ผูเ้สนอโครงการ ..................................................................................  
(นางเยาวเรศ  ปิยะสนัติ์ ) 

ต าแหน่ง   ครูช านาญการพเิศษ 
 
 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................  
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................  
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ช่ือโครงกำร  ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
โครงกำร  (    )  โครงการใหม่ ()  โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้นยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่ 1.  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองเป้ำประสงค์ที ่ 3.  ประชากรวยัเรียนในเขต นอกเขตทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงมีคุณภาพ 
                                              และเสมอภาค 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 2. สร้างโอกาสประชากรวยัเรียนในเขต นอกเขตบริการทุกคนเขา้ถึงบริการทาง 
                                         การศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพ  
สนองจุดเน้น  1. จุดเนน้ดา้นผูเ้รียน  

1.2 นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด  
     มีคุณลกัษณะและทกัษะทางสงัคมที่เหมาะสม 
1.3 นกัเรียนที่มีความตอ้งการพเิศษไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันา  
     เตม็ศกัยภาพเป็นรายบุคคล ดว้ยรูปแบบที่หลากหลาย 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางพรรณนา อวยัวานนท ์
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 การพฒันานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความสามารถ                  
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวงั โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น
นอกจากจะด าเนินการดว้ยการส่งเสริมสนบัสนุนนกัเรียนแลว้การป้องกนัและการช่วยเหลือแกไ้ขปัญหา
ต่างๆที่ เกิดขึ้ นกับนักเรียนก็ เป็นส่ิงส าคัญประการหน่ึง  ของการพัฒนาเน่ืองจากสภาพสังคมที่
เปล่ียนแปลงไปอยา่งมากทั้งดา้นการส่ือสาร เทคโนโลยต่ีางๆ   ซ่ึงนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผูค้นใน    
เชิงบวกแลว้  ในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกนั เป็นตน้ว่า ปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหาการระบาดของสารเสพติด 
ปัญหาการแข่งขนัในรูปแบบต่าง  ๆ ปัญหาครอบครัวซ่ึงก่อเกิดความทุกข ์ความวิตกกงัวล  ความเครียด  
มีการปรับตวัที่ไม่เหมาะสม หรืออ่ืน ๆ ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนที่เก่ียวขอ้ง 
ดงันั้นภาพความส าเร็จที่เกิดจากการพฒันานักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวงันั้น จึงตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทุกคน  โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน ซ่ึงมีครูที่ปรึกษาเป็นหลกั
ส าคญัในการด าเนินการต่าง ๆ  เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยา่งใกลชิ้ดดว้ยความรักและเมตตา ที่มีต่อ
ศิษย ์และภาคภูมิใจในบทบาทที่มีส่วนส าคญั ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโต งอกงาม 
เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสงัคมต่อไป 
 บทบาทของครูที่กล่าวมานั้ นคงมิใช่เร่ืองใหม่ เพราะมีการปฏิบติักันอยา่งสม ่าเสมอและได้
ด าเนินการมานานแล้วนับตั้งแต่อดีตจนได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคล  แต่เพื่อให้ทันต่อความ
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เปล่ียนแปลงของยคุสมัย โดยเฉพาะการท างานอย่างมีระบบที่มีกระบวนการท างาน  มีหลักฐานการ
ปฏิบติังาน  มีเทคนิค  วธีิการ หรือการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ  เพือ่การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนแลว้  ความส าเร็จ
ของงานยอ่มเกิดขึ้นอยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  ผลดียอ่มเกิดขึ้นกบัทุกคนทั้งทางตรงและทางออ้มไม่ว่า
จะเป็นครู  นกัเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชนหรือสงัคม 
2. วัตถุประสงค์ 
    เชิงปริมำณ 
      1. นกัเรียนทุกคนมีคุณลกัษณะอนัพงึประสงคจ์ากการดูแลช่วยเหลือของครู  ผูป้กครอง 
และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
    เชิงคุณภำพ 
      1. การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์)  
เป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
       2. โรงเรียน ผูป้กครอง หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  หรือชุมชน  มีการท างานร่วมกนั โดยผา่นกระบวนการ
ท างานที่ชดัเจน  พร้อมดว้ยเอกสาร หลกัฐานการปฏิบตัิงาน สามารถตรวจสอบ หรือรับการประเมินได้ 

3. เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
   1. นกัเรียนโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ะดบัดีเยีย่มจาก
การดูแล ช่วยเหลือของครู ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้ง ร้อยละ 100 
    เชิงคุณภำพ 
     1. การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) เป็นไป
อยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
     2. โรงเรียน ผูป้กครอง หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  หรือชุมชน  มีการท างานร่วมกนั โดยผ่านกระบวนการ
ท างานที่ชดัเจน  พร้อมดว้ยเอกสาร หลกัฐานการปฏิบตัิงาน สามารถตรวจสอบ หรือรับการประเมินได้ 
ร้อยละ 90 

4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
   1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังาน                  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
      สอดคลอ้งยทุธศาสตร์ที่ 1  :  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
      ตวัช้ีวดัที่ 14  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทีมี่ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและลดพฤติกรรมเส่ียง 
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    2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
        สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 2 สร้างโอกาสประชากรวยัเรียนในเขต นอกเขตบริการทุกคนเขา้ถึงบริการ
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพ (งานกิจการนกัเรียน) 
          แนวทางการพฒันาที่ 2  ส่งเสริมใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนมีโอกาสเขา้เรียน และไดรั้บการพฒันา
เตม็ศกัยภาพและเสมอภาค 
          แนวทางการพฒันาที่ 3  พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหมี้ความเขม้แขง็ และต่อเน่ือง 
     3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
          สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
              1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
                    6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
              1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน 
                     3) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
         มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
                3. การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิรับชอบต่อผลการจดัการศึกษาใหมี้
คุณภาพและไดม้าตรฐาน 
     4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  

สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 3 การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

5. วิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
1.ศึกษาท าความเขา้ใจเอกสาร   
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

มี.ค. 2561 หวัหนา้งานทุกงาน 
หวัหนา้งานแนะแนว 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

2.จดัท าโครงการเพือ่เสนอขออนุมตั ิ พ.ค. 2561 ทีมท า โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 2561 ผูบ้ริหารและทีม

ประสาน 
โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 

 

4. อบรมบุคลากรทีมประสานและ
จดัท าเกณฑก์ารคดักรองนกัเรียน
พร้อมการก าหนดวนัประชุมของ                           
แต่ละช่วงชั้นสปัดาห์ละ1 คร้ัง 

มิ.ย 2561 หวัหนา้กลุ่มงาน
ส่งเสริมกิจการ

นกัเรียน 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

5. ประชุมช้ีแจงโครงการและ 

อบรมแนวการด าเนินงานตามระบบ 

มิ.ย 2561 ทีมประสาน โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 

6. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

  6.1  กิจกรรมคดักรองเด็กยากจน 

    -ใหน้กัเรียนกรอกขอ้มูล 

    - จดัท าระเบียนสะสม , แบบ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก(SDQ) หรือ
อ่ืน ๆ 

     - คดักรองนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม 

และสรุปผลการคดักรอง 

  6.2  กิจกรรมแนะแนว 
     - ด าเนินงานตามระบบแนะแนว
ทั้งโดยครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว 
  6.3  กิจกรรมเด็กพเิศษ 
    - คดักรองเด็กพเิศษ 
    - ด าเนินการจดักิจกรรมส าหรับ
เด็กพเิศษ 
  6.4  กิจกรรมเยีย่มบา้น 
      - ครูประจ าชั้นนดัแนะ                      
ออกเยีย่มบา้นนกัเรียน 
     - น าส่งขอ้มูลเพือ่กรอกเขา้สู่
ระบบทางอินเทอร์เน็ต 

 

มิ.ย 2561 

 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

 

ครูที่ปรึกษา 

 
 
 
 
 
 

ครูที่ปรึกษา , 
ครูแนะแนว 

 
ครูที่ไดรั้บมอบหมาย 

 
 
 

ครูที่ปรึกษา 

 
โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 
 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 
 
 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
บา้นนกัเรียน 

 
 

 

7.อบรมคณะประเมินคุณภาพระบบ ส.ค. 2561 - ผูบ้ริหาร 

-ทีมประสาน 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 

8.ประเมินทบทวนการด าเนินงาน
ของแต่ละระดบั 

ส.ค. 2561 คณะกรรมการประเมิน โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 

9.คณะกรรมการแต่ละระดบั 

ประเมินผลการปฏิบตัิงาน และสรุป
รายงาน 

ก.ย. 2561 

และ 

ก.พ.2562 
 

 

คณะกรรมการ 

แต่ละคณะ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 



169 
 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 

10.สรุปรายงานของโรงเรียน 

เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ 

แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งและประชาชนทัว่ไป 

ต.ค. 2561 
และ 

มี.ค. 2562 

คณะกรรมการทุกคณะ โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ด าเนินการปีการศึกษา 2561 

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร  
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำน 
 1. ครูโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุกคน 
 2. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
  3. กระดาษ A4 ขาว  สี 
 4. เงิน จ านวน  35,000  บาท  จ  าแนกเป็นหมวดหมู่ ค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 
              - กิจกรรมคดักรองเด็กยากจน   จ านวน  10,000  บาท 
              - กิจกรรมแนะแนว    จ านวน  10,000  บาท 
              - กิจกรรมเด็กพเิศษ    จ านวน    5,000  บาท 
              - กิจกรรมเยีย่มบา้น    จ านวน  10,000  บาท 

10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรำยละเอยีดดังนี ้
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม  (Context: C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
โอกาสและการส่งเสริมภายในโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือและอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process: P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ การจดักิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน  การนิเทศ การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product: P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 
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กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการด าเนิน

โครงการ 
100 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุนการด าเนินโครงการ 100 สอบถาม แบบสอบถาม 
P ร้อยละของการบวนการด าเนินการที่มี

ประสิทธิภาพ 
100 สอบถาม แบบสอบถาม 

P P1 ผลผลิต 
ร้อยละของนกัเรียนโรงเรียนบา้นแม่จนั                      
(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงคร์ะดบัดีเยีย่มจากการดูแลช่วยเหลือของ
ครู ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

100 ประเมิน แบบประเมิน
คุณลกัษณะ 
ที่พงึประสงค ์

 P2 ผลลพัธ ์
1. การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของ
โรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์)
เป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ  
2. โรงเรียน ผูป้กครอง หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  
หรือชุมชน  มีการท างานร่วมกนั โดยผา่น
กระบวนการท างานที่ชดัเจน  พร้อมดว้ยเอกสาร 
หลกัฐานการปฏิบตัิงาน สามารถตรวจสอบ 
หรือรับการประเมินได ้ 

90 สอบถาม แบบสอบถาม 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นกัเรียนโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีคุณลกัษณะอนัพงึประสงคร์ะดบั                       
ดีเยีย่มจากการดูแลช่วยเหลือของครู ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

2. การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์)
เป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ  

3. โรงเรียน ผูป้กครอง หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  หรือชุมชน  มีการท างานร่วมกนั โดยผา่น 
กระบวนการท างานที่ชดัเจน  พร้อมดว้ยเอกสาร หลกัฐานการปฏิบตัิงาน สามารถตรวจสอบ 
หรือรับการประเมินได ้
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กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ....................................................................................... 
(นางพรรณนา อวยัวานนท)์ 
ต าแหน่ง  ครูช านาญการพเิศษ 

 
 
 

ผูเ้สนอโครงการ ..................................................................................  
(นางพรรณนา อวยัวานนท)์ 

ต าแหน่ง   ครูช านาญการพเิศษ 
 
 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................  
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................  
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 
 
 
 



172 
 

ช่ือโครงกำร  เรียนฟรี 15 ปี 
โครงกำร  (    )  โครงการใหม่ ()  โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้น ยทุธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่ 6.   การบริหารจดัการ 
สนองเป้ำประสงค์ที ่ 3.  ประชากรวยัเรียนในเขต นอกเขตทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงมีคุณภาพ 
                                              และเสมอภาค 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 2. สร้างโอกาสประชากรวยัเรียนในเขต นอกเขตบริการทุกคนเขา้ถึงบริการทาง 
                                         การศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพ  
สนองจุดเน้น  1. จุดเนน้ดา้นผูเ้รียน  

   1.1 นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญั สู่มาตรฐานสากล 
1.2 นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด  
     มีคุณลกัษณะและทกัษะทางสงัคมที่เหมาะสม 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางศรีสุดา   ทองกลาง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 

        ดว้ยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2550  มาตรา  49   ไดบ้ญัญติัวา่ “บุคคลยอ่มมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่ รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดย                 
ไม่เก็บ  ค่าใชจ่้าย”  และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545  มาตรา 
10 วรรค 1  บญัญติัว่า “การจดัการศึกษาตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา                
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย” ซ่ึงเป็น
ขอ้ก าหนดที่เก่ียวกบัการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกบัค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีไดก้ าหนด
เป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมด าเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวในปีแรกโดยก าหนดไวใ้นขอ้ 1.3 การ              
ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนขอ้ 1.3.1ว่า “ให้ทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาฟรี 15 ปี โดยสนับสนุน
ต าราในวิชาหลกัให้แก่ทุกสถานศึกษา จดัให้มีชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรีให้ทนัปีการศึกษา 2552 
และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เพื่อชดเชยรายการต่าง ๆ ที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผูป้กครอง” อีกทั้ ง
นโยบายของรัฐดา้นการศึกษาขอ้ 3.1.4 ก าหนดว่า “จดัให้ทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่
อนุบาลไปจนถึงมธัยมศึกษาตอนปลายพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการใหเ้กิดความเสมอภาค
และความเป็นธรรมในโอกาสทาการศึกษาให้แก่ประชาชนในกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส   ทั้งผูย้ากไร้  ผูพ้กิารหรือ
ทุพพลภาพ  ผูอ้ยูใ่นสภาวะยากล าบากผูบ้กพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และชนต่างวฒันธรรม รวมทั้ง
ยกระดบัการพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กในชุมชน” 
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     โรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์)จึงไดด้ าเนินการตามเจตนารมณ์ดงักล่าวขา้งตน้                    
โดยจัดท าโครงการ เรียนฟรี 15 ปี ขึ้ น ตามกรอบงานที่ รัฐจัดสรร อันได้แก่  ค่าหนังสือแบบเรียน                         
ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  และกิจกรรมพฒันาการเรียน   เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนทุกคน
ไดรั้บโอกาสทางการ ศึกษาอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 

 2. วัตถุประสงค์ 
    เชิงปริมำณ 
        นกัเรียนทุกคนไดรั้บจดัสรรหนงัสือเรียนฟรี ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 
    เชิงคุณภำพ 
        นกัเรียนมีความรู้  มีพฒันาการที่ดีขึ้นจากโอกาสในการเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 

3. เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
    นกัเรียนทุกคนมีหนงัสือเรียน มีเคร่ืองแบบนกัเรียน  มีอุปกรณ์การเรียนอยา่งพอเพียง จากการ
สนบัสนุนจากรัฐบาล             
    เชิงคุณภำพ 
     โรงเรียนบริหารงานและจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมคุณภาพ 

4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
   1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังาน               
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
      สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 6  :  การบริหารจดัการ 
      ตวัช้ีวดัที่ 1  ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ 
      ตวัช้ีวดัที่ 2  อตัราการออกกลางคนัไม่เกินร้อยละ 0.2 
    2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
        สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 2 สร้างโอกาสประชากรวยัเรียนในเขต นอกเขตบริการทุกคนเขา้ถึงบริการ
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพ  
        แนวทางการพฒันาที่ 2 ส่งเสริมใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนมีโอกาสเขา้เรียน และไดรั้บการพฒันา
เตม็ศกัยภาพและเสมอภาค  
     3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
         สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
            1. การมีเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
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           2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
                2.1 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผูเ้รียนรอบดา้น ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 
           3. การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิรับชอบต่อผลการจดัการศึกษาใหมี้
คุณภาพและไดม้าตรฐาน 
     4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  

สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตัิการ 

5. กิจกรรมและผลกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ ไดแ้ก่ 
  1.1 คณะกรรมการจดัซ้ือหนงัสือ
เรียน 8 กลุ่มสาระ (ป.1-ม.3) 
  1.2 คณะกรรมการกิจกรรม
สนบัสนุนเคร่ืองแบบนกัเรียน 
  1.3 คณะกรรมการกิจกรรม
สนบัสนุนอุปกรณ์การเรียน   

พฤษภาคม 
2561 

- ผูบ้ริหาร , นางศรีสุดา  
ทองกลาง 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

2. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการเรียนฟรี 
15 ปี 

พฤษภาคม 2561 -นางศรีสุดา  ทองกลาง 
และคณะ 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

3.จดัท าและขออนุมตัิโครงการ 

 

พฤษภาคม 2561 -นางศรีสุดา  ทองกลาง 
และคณะ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

4. ด าเนินกิจกรรม 
   4.1 จดัซ้ือหนงัสือเรียน 8 กลุ่ม
สาระ (ป.1-ม.3)       
  - ส ารวจหนงัสือเรียนในโรงเรียน 
  - ส ารวจราคา  ประสานงาน   
สัง่จองหนงัสือเรียน 
  - จดัซ้ือหนงัสือเรียน 

 
พฤษภาคม 2561
ภาคเรียนละ                 

1 คร้ัง 
(ตามงบที่ไดรั้บ

จดัสรร) 
 

 
วชิาการ 

นางสุรีพร  มงคลดี 
และคณะกรรมการ 
ที่ไดรั้บการแต่งตั้ง 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
  4.2 กิจกรรมสนบัสนุน
เคร่ืองแบบนกัเรียน 
  - รายงานจ านวนนกัเรียนให้
หน่วยงานตน้สงักดั 
  - เม่ือไดรั้บจดัสรรเงินแลว้  
ฝ่ายการเงินเบิกจ่ายเงิน มอบใหแ้ก่
ครูประจ าชั้นเพือ่แจกนกัเรียน 
ในวนัประชุมผูป้กครอง 
  - ครูประจ าชั้นแจกเงินค่า
เคร่ืองแบบนกัเรียนแก่ผูป้กครอง 
- ผูป้กครองส่งใบเสร็จรับเงินค่า
เคร่ืองแบบนกัเรียนใหค้รูประจ า
ชั้นน าส่งฝ่ายการเงิน 
  4.3 กิจกรรมสนบัสนุนอุปกรณ์
การเรียน 
  - รายงานจ านวนนกัเรียนให้
หน่วยงานตน้สงักดั 
  - เม่ือไดรั้บจดัสรรเงินแลว้  
ฝ่ายการเงินเบิกจ่ายเงิน มอบใหแ้ก่
ครูประจ าชั้นเพือ่แจกนกัเรียน 
ในวนัประชุมผูป้กครอง 
- ครูประจ าชั้นแจกเงินค่าอุปกรณ์
การเรียนแก่ผูป้กครอง 
  - ผูป้กครองส่งใบเสร็จรับเงินค่า
อุปกรณ์การเรียนใหค้รูประจ าชั้น
น าส่งฝ่ายการเงิน 

พฤษภาคม , 
พฤศจิกายน 2561 
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
(ตามงบที่ไดรั้บ

จดัสรร) 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม , 
พฤศจิกายน 2561 
ภาคเรียนละ 
 1 คร้ัง 

(ตามงบที่ไดรั้บ
จดัสรร) 

ฝ่ายการเงิน 
ครูประจ าชั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายการเงิน 
ครูประจ าชั้น 

 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

5. ติดตาม  ประเมินผล  สรุป
รายงาน 

มีนาคม 2562 - นางศรีสุดา                   
ทองกลาง 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ด าเนินการปีการศึกษา 2561 

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร  
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำน 
 1. ครูโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุกคน 
 2. นกัเรียนโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุกคน 
 3. เงิน จ  าแนกตามกิจกรรม ดงัน้ี 
                 3.1  กิจกรรมจดัซ้ือหนงัสือเรียน 8 กลุ่มสาระ (ป.1-ม.3)    จ านวน  1.056,931  บาท 
                 3.2  กิจกรรมสนบัสนุนเคร่ืองแบบนกัเรียน     จ านวน   581,340   บาท 
                 3.3  กิจกรรมสนบัสนุนอุปกรณ์การเรียน   จ านวน   583,460    บาท 
           รวมงบประมำณ   2,221,731  บำท 

10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรำยละเอยีด ดังนี ้
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม  (Context: C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
โอกาสและการส่งเสริมภายในโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือและอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process: P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ การจดักิจกรรมตามโครงการ
เรียนฟรี 15 ปี  การนิเทศ การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product: P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 
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กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 

C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินโครงการ 

90 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุนการด าเนิน
โครงการ 

90 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละของการบวนการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ 

90 สอบถาม แบบสอบถาม 

P P1 ผลผลิต 
ร้อยละของนกัเรียนที่ไดรั้บจดัสรรหนงัสือ
เรียนฟรี ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน 

100 ติดตาม 
การด าเนินงาน 

แบบติดตาม 
การด าเนินงาน 

 P2 ผลลพัท ์
1. ร้อยละของนกัเรียนที่มีความรู้  มีพฒันาการ
ที่ดีขึ้นจากโอกาสในการเรียนตามนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี  

80 ประเมิน แบบประเมิน 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
      1. นกัเรียนทุกคนไดรั้บหนงัสือเรียน  เคร่ืองแบบนกัเรียน  อุปกรณ์การเรียนตามสิทธิที่พงึไดรั้บจาก
การสนบัสนุนของรัฐบาล                
      2. โรงเรียนบริหารงานและจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ เป็นที่ไวว้างใจใหผู้ป้กครองส่งบุตรหลาน
มาเขา้เรียนต่อ 
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กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 
 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ...........................................................................................  
(นางศรีสุดา   ทองกลาง) 

ต าแหน่ง  ครูช านาญการพเิศษ 
 
 

ผูเ้สนอโครงการ ..................................................................................   
(นางศรีสุดา   ทองกลาง) 

ต าแหน่ง   ครูช านาญการพเิศษ 
 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................   
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................   
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ช่ือโครงกำร  อุดหนุนอาหารกลางวนั จากเทศบาลต าบลแม่จนั 
โครงกำร  (    )  โครงการใหม่ ()  โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้น ยทุธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่    1. หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
                       ยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่   6. การบริหารจดัการ 
สนองเป้ำประสงค์ที ่ 3.  ประชากรวยัเรียนในเขต นอกเขตทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงมีคุณภาพ 
                                             และเสมอภาค 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 2. สร้างโอกาสประชากรวยัเรียนในเขต นอกเขตบริการทุกคนเขา้ถึงบริการทาง 
                                         การศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพ  
สนองจุดเน้น  1. จุดเนน้ดา้นผูเ้รียน  

   1.1 นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญั สู่มาตรฐานสากล 
                                            1.2 นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด  

     มีคุณลกัษณะและทกัษะทางสงัคมที่เหมาะสม 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวกนัตฤ์ทยั   จกัรสาน 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 

1. หลักกำรและเหตุผล 
        การศึกษาเป็นกระบวนการหน่ึงที่จะพฒันาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง  แต่การศึกษาในระบบ                    
ตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอยา่งที่จะพฒันาผูเ้รียนใหเ้จริญงอกงาม  เกิดองคค์วามรู้  เกิดความรู้อยา่งต่อเน่ืองและ
ตลอดชีวติ  ดงั พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  มาตรา 6 ไดก้ล่าวไวว้า่  การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือ่พฒันาคน
ไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 อาหารกลางวนัก็เป็นปัจจยัส าคัญในการพฒันาร่างกาย  สติปัญญาของผูเ้รียน  ผูเ้รียนได้รับ
สารอาหารที่ มีประโยชน์ครบถ้วน  ส่งผลให้ร่างกายเจริญเติบโต  มีน ้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ ์                     
สมองพร้อมที่จะรับการเรียนรู้  เกิดการพฒันาทั้งทางดา้นร่างกายและสติปัญญา 
     โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั จากเทศบาล ต.แม่จนั  จึงเป็นโครงการที่จะช่วยลดปัญหาผูเ้รียนมี
น ้ าหนกัต ่ากวา่เกณฑ ์  ผูเ้รียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวนั  ผูเ้รียนไดรั้บสารอาหารที่มีประโยชน์  ส่งผลให้
ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์  สมองเจริญเติบโตตามวยั  สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุข  
ร่างกายเกิดภูมิตา้นทานโรคไดดี้ 
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 2. วัตถุประสงค์ 
    เชิงปริมำณ 
      1. นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนไดรั้บประทานอาหารกลางวนัทุกวนั 
         (วนัเปิดท าการสอน) 
    เชิงคุณภำพ 
      1. นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 มีสุขภาพร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์  มีน ้ าหนกั 
ส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุ

3. เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
        นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนไดรั้บประทานอาหารกลางวนัทุกวนั 
         (วนัเปิดท าการสอน) ในปีการศึกษา 2561 
    เชิงคุณภำพ 
       นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ  90  มีสุขภาพร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์                   
มีน ้ าหนกั ส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุ ในปีการศึกษา 2560 

4. ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของ สพฐ/สพป , แผนพฒันาการศึกษาของสถานศกึษา 
   1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังาน                 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
      สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 1  :  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
      ตวัช้ีวดัที่ 14  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและลดพฤติกรรมเส่ียง 
      สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 6  :  การบริหารจดัการ 
      ตวัช้ีวดัที่ 1  ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ 
   2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
       สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 2 สร้างโอกาสประชากรวยัเรียนในเขต นอกเขตบริการทุกคนเขา้ถึงบริการ
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพ  
       แนวทางการพฒันาที่ 3  พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหมี้ความเขม้แขง็ และต่อเน่ือง 
   3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
        สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
        1. การมีเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
        3. การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิรับชอบต่อผลการจดัการศึกษาให้มี
คุณภาพและไดม้าตรฐาน 
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   4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
       สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตัิการ 
5. กิจกรรมและผลกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการ 

พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบริหาร โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

2. ประชุมคณะกรรมการ  
  2.1  ช้ีแจงเหตุผลของโครงการ 
  2.2  เตรียมขอ้ก าหนดการปรุง
อาหาร  สภาพแวดลอ้มในโรงอาหาร 
  2.3  เตรียมขอ้มูลอาหาร 
  2.4  ก าหนดช่วงระยะเวลาการเขา้
รับประทานอาหารกลางวนัของ
นกัเรียนในแต่ละช่วงชั้น 

พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ 
 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

3. ประชุมผูป้ระกอบการ 
 3.1  ช้ีแจงเหตุผลของโครงการ 
 3.2  แจง้ขอ้ก าหนดการปรุงอาหาร   
 3.3  สรุปประเภทอาหารในการจดั
ท าอาหารกลางวนั 
3.4 ตกลงการจดัท ารายการอาหาร
กลางวนัแต่ละวนั  เป็นรายเดือน 
3.5   ตกลงการจา้งเหมาท าอาหาร
กลางวนักบัผูรั้บจา้งเหมาท าอาหาร
กลางวนัส าหรับนกัเรียน 

พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

4. ประชุมครูประจ าชั้น เร่ือง 
 4.1  การจดัระเบียบการเขา้
รับประทานอาหารกลางวนัใน                    
โรงอาหาร 
 4.2  การประเมินการเจริญเติบโต
ของนกัเรียน   

พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
4.3  การฝึกมารยาทในการ
รับประทานอาหารกลางวนัของ
นกัเรียน 

   

5. ด าเนินกิจกรรม 
  - นกัเรียนรับประทานอาหาร
กลางวนัตามช่วงระยะเวลาที่ก  าหนด
ของแต่ละช่วงชั้น 
 - ครูผูรั้บผดิชอบโครงการบนัทึก
ขอ้มูลเมนูอาหารกลางวนัในระบบ 
School  Lunch 

ตลอดปีการศึกษา 
2561 

- คณะกรรมการ 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

6. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน มีนาคม 2562 - นางสาว                    
กนัตฤ์ทยั                      
จกัรสาน 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ด าเนินการปีการศึกษา 2560 

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร  
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป (งานกิจการนกัเรียน) 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำน 
 1. ครูโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุกคน 
 2. นกัเรียนโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุกคน 
 3. เคร่ืองชัง่น ้ าหนกั  วดัส่วนสูง 
              4. กระดาษ A4 
 5. เงินงบประมาณ   จ านวน   4,616,000 บาท 
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10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรำยละเอยีด ดังนี ้
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม  (Context: C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
โอกาสและการส่งเสริมภายในโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือและอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process: P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ การจดักิจกรรมตามโครงการ
อุดหนุนอาหารกลางวนั จากเทศบาลต าบลแม่จนั  การนิเทศ การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product: P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 

กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการด าเนิน

โครงการ 
90 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุนการด าเนินโครงการ 90 สอบถาม แบบสอบถาม 
P ร้อยละของการบวนการด าเนินการที่มี

ประสิทธิภาพ 
90 สอบถาม แบบสอบถาม 

P P1 ผลผลิต 
ร้อยละของนกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล ถึงชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไดรั้บประทานอาหารกลางวนั
ทุกวนั  
P2 ผลลพัธ ์
1. ร้อยละของนกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล ถึงชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 3 มีน ้ าหนกั ส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุ  

100 ส ารวจ แบบส ารวจ 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     1. นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนไดรั้บประทานอาหารกลางวนัทุกวนั 
(วนัเปิดท าการสอน) 
     2. นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 มีสุขภาพร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์  มีน ้ าหนกั 
ส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุ
     3.  นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 มีสุขภาพจิตที่ดี 
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กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ................................................................................  
(นางสาวกนัตฤ์ทยั  จกัรสาน) 
ต าแหน่ง  ครูช านาญการพเิศษ 

 
 

ผูเ้สนอโครงการ ..................................................................................   
(นางสาวกนัตฤ์ทยั  จกัรสาน) 
ต าแหน่ง  ครูช านาญการพเิศษ 

 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................   
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................   
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ช่ือโครงกำร   อุดหนุนปัจจยัพื้นฐานนกัเรียนยากจน 
โครงกำร   (  ) โครงการใหม่     () โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้น ยทุธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่    1. หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
                       ยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่   6. การบริหารจดัการ 
สนองเป้ำหมำยประสงค์ที่    3. ประชากรวยัเรียนในเขต นอกเขตทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง 
                                                 มีคุณภาพและเสมอภาค 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่  2. สร้างโอกาสประชากรวยัเรียนในเขต นอกเขตบริการทุกคนเขา้ถึงบริการทาง 
                                              การศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพ  
สนองจุดเน้น  1. จุดเนน้ดา้นผูเ้รียน  

1.2 นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด  
       มีคุณลกัษณะและทกัษะทางสงัคมที่เหมาะสม 

                                              1.3 นกัเรียนที่มีความตอ้งการพเิศษไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุนและ 
พฒันาเตม็ศกัยภาพเป็นรายบุคคล ดว้ยรูปแบบที่หลากหลาย 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร          นางพรรณนา  อวยัวานนท ์
ระยะเวลำด ำเนินกำร           ปีการศึกษา 2561 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 การจดัการศึกษาเพือ่พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนในสงัคมโลกปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งพฒันาการเรียนรู้ของ
นกัเรียนให้เป็นไปตามยคุสมยัและสนบัสนุนนโยบายการพฒันาของรัฐ ระบบการบริหารกิจการนกัเรียน
นบัเป็นปัจจยัพื้นฐานที่สนบัสนุนการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 ทางโรเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) สภาพปัจจุบนัยงัมีนกัเรียนที่ผูป้กครองมีฐาน
ยากจน มีอาชีพรับจา้ง ซ่ึงเป็นปัญหาต่อการจดัการการเรียนการสอน ซ่ึงโรงเรียนตอ้งใหก้ารบริการและ
ช่วยเหลือนกัเรียนที่ขาดแคลนดงักล่าว โดยการใชง้บประมาณที่ไดรั้บจดัสรรในแต่ละปีจากส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่ใหเ้อ้ืออ านวยต่อผลการเรียนของนกัเรียนและการยกผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนใหมี้ระดบัที่สูงขึ้นและแกปั้ญหาออกกลางคนัของนกัเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
    เชิงปริมำณ 
       เพือ่ใหบ้ริการช่วยเหลือเด็กนกัเรียนขาดแคลนของโรงเรียนอยา่งทัว่ถึงทุกคน        
    เชิงคุณภำพ 
       เพือ่เป็นการสนบัสนุนการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
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3. เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
       นกัเรียนระดบัชั้นประถมปีที่ 1-6  และระดบัมธัยมปีที่ 1-3  ที่ขาดแคลนทุกคนไดรั้บการช่วยเหลือ
อยา่งทัว่ถึงและเพยีงพอ 
   เชิงคุณภำพ 
        นกัเรียนที่ไดรั้บการช่วยเหลือมีสุขภาพและคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 

4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
   1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังาน               
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
      สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 1  :  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
      ตวัช้ีวดัที่ 14  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและลดพฤติกรรมเส่ียง 
      สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 6  :  การบริหารจดัการ 
      ตวัช้ีวดัที่ 1  ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ 
      ตวัช้ีวดัที่ 2  อตัราการออกกลางคนัไม่เกินร้อยละ 0.2 
 2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
      สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 2  สร้างโอกาสประชากรวยัเรียนในเขต นอกเขตบริการทุกคนเขา้ถึงบริการ
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพ (งานกิจการนกัเรียน) 
       แนวทางการพฒันาที่ 2  ส่งเสริมใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนมีโอกาสเขา้เรียน และไดรั้บการ 
พฒันาเตม็ศกัยภาพและเสมอภาค  
       แนวทางการพฒันาที่ 3  พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหมี้ความเขม้แขง็ และต่อเน่ือง 
  3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
      สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
      1. การมีเป้าหมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
      2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
          2.1 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เนน้คุณภาพของผูเ้รียนรอบดา้น ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 
            3. การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิรับชอบต่อผลการจดัการศึกษาใหมี้
คุณภาพและไดม้าตรฐาน 
     4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
        สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตัิการ 
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5. วิธีด ำเนินงำน  
ที่ กิจกรรม    ระยะเวลำ   ผู้ที่รับผิดชอบ    สถำนที ่
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน  ดงัน้ี 

1.1. กรรมการบริหารโครงการ 
1.2. อนุกรรมการด าเนินโครงการ ซ่ึงแต่งตั้งจาก                    
3 ฝ่าย ไดแ้ก่ ครูประจ าชั้นระดบัชั้นประถมปีที่ 1-6                     
ครูที่ปรึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1-3 ผูรั้บผดิชอบ 
หวัหนา้สายชั้น โดยมีครูหัวหนา้กิจการนกัเรียนเป็น
กรรมการและเลขา 
1.3 อนุกรรมการติดตามประเมินผล 

มิถุนายน 2561 นางพรรณา 
อวยัวานนท ์
และ 
ครูประจ าชั้น 

หอ้งธุรการ 

2.  ประชุมคณะกรรมการ 
2.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเพือ่ช้ีแจง                    
เหตุผลความจ าเป็นของโครงการ 
2.2 ประชุมอนุกรรมการด าเนินการเพือ่วางแผน                  
ด าเนินการ 
2.3 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลเพือ่             
วางแผนการด าเนินการ 

มิถุนายน 2561 หวัหนา้                      
กิจการนกัเรียน 

หอ้งประชุม
โรงเรียน 

3. วางแผนด าเนินการ 
3.1 ครูประจ าชั้นประถมปีที่ 1-6  วางแผนด าเนินการ
สอบถามนกัเรียนขาดแคลน 
3.2 ครูประจ าชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1-3 วางแผนด าเนินการ
สอบถามนกัเรียนขาดแลนที่ควรไดรั้บการช่วยเหลือ 

มิถุนายน 2561 นางพรรณา 
อวยัวานนท ์
และ 
ครูประจ าชั้น 

โรงเรียน 
บา้นแม่จนัฯ 
 
 

4. ด าเนินกิจกรรม 
- ประสานด าเนินการจดัหาส่ิงของช่วยเหลือนกัเรียน                      
ที่ขาดแคลน 

กรกฎาคม 
2561 

นางพรรณา 
อวยัวานนท ์

โรงเรียน 
บา้นแม่จนัฯ 
 

5. ติดตามผลประเมินผล สรุปรายงาน มีนาคม 2562 นางพรรณา 
อวยัวานนท ์

โรงเรียน 
บา้นแม่จนัฯ 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ตลอดปีการศึกษา 2561 
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7. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานทัว่ไป 
9. ทรัพยำกรทีใ่ช้ในกำรด ำเนินงำน 
    - บุคลากรครูโรงเรียนบา้นแม่จนัทุกคน 
    - เงินทั้งหมด 330,000 บาท (สามแสนสามหม่ืนบาทถว้น) (งบอุดหนุนอ่ืน)ถวัจ่ายทุกรายการ ดงัน้ี 
      1. จดัซ้ือส่ิงของที่นกัเรียนขาดแคลนบริการแก่นกัเรียนชั้นประถม 1-6  จ านวน   150,000   บาท 
      2. จดัซ้ือส่ิงของที่นกัเรียนขาดแคลนบริการแก่นกัเรียนชั้นมธัยม 1-3    จ  านวน   180,000   บาท 
 
กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด    ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 

    C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการ 
ด าเนินโครงการ 

90     สอบถาม      แบบสอบถาม 

    I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุนการด าเนิน
โครงการ 

90     สอบถาม     แบบสอบถาม 

    P 
ร้อยละของกระบวนการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ 

90     สอบถาม      แบบสอบถาม 

   P 

ผลกำรด ำเนินกำร 
P1: ผลผลิต  นกัเรียนที่ขาดแคลนทุกคน 
ไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึงและเพยีงพอ 
P2: ผลลัพธ์  นกัเรียนที่ไดรั้บการช่วยเหลือ 
มีสุขภาพและคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 

90       สังเกต       แบบสงัเกต 

 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. นกัเรียนระดบัชั้นประถมปีที่ 1-6 ที่ขาดแคลนทุกคนไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึงและเพยีงพอ
 2. นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมปีที่ 1-3 ขาดแคลนทุกคนไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึงและเพยีงพอ
 3. นกัเรียนที่ไดรั้บการช่วยเหลือมีสุขภาพและคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 
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กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 
 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ …………….................................................…………………..  
(นางพรรณนา    อวยัวานนท)์ 
ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ 

 
 

ผูเ้สนอโครงการ.........................................................................................  
(นางพรรณนา    อวยัวานนท)์ 
ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ 

 
 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................   
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................   
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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กลยุทธ์ที ่3  พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

ที่ 
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
งำน / โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
หมำยเหตุ 

รำยหัว 
เรียนฟรี                
15 ปี 

สนับสนุน 
กำรศึกษำ 

หน่วยงำน
อ่ืน 

1 
 

 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร  
-กิจกรรม จดัสวสัดิการอบรมสมัมนา 
-กิจกรรม พฒันาการเรียนการสอนครูพเิศษ 
-กิจกรรม พฒันางานนกัศึกษาฝึก
ประสบการณ์ 
-กิจกรรม ศึกษาดูงาน 
-กิจกรรม ประเมินผลการปฏิบติังาน 

 
30,000 
60,000 

 
20,000 
50,000 
50,000 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 

50,000 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 

210,000 
ชฎาพร 

 

2 โครงกำรจ้ำงบุคลำกรปฏิบัติงำนในโรงเรียน  
-กิจกรรมจา้งครูอตัราจา้งชัว่คราวสาขาที่
ขาดแคลน (จา้งบุคลากรปฏิบตัิงาน
สนบัสนุน MEP /IEC (ครูชาวต่างชาติ)) 
-กิจกรรม จา้งลูกจา้งชัว่คราว 
-กิจกรรม จา้งเจา้หนา้ที่ธุรการ 
-กิจกรรม จา้งครูอตัราจา้งจีน 
-กิจกรรม จา้งครูพีเ่ล้ียง 
-กิจกรรม จา้งแม่บา้น และพนกังานขบัรถ 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4,645,650  
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4,645,650
ชฎาพร 

 
 

รวมงบประมำณ 210,000 - 4,645,650 - 4,855,650 
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ช่ือโครงกำร  โครงการพฒันาบุคลากร 
โครงกำร  (    )  โครงการใหม่ ( )  โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้น ยทุธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่     2. การผลิตและพฒันาครู 
สนองเป้ำประสงค์ที ่ 4. ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ทกัษะและสมรรถนะที่เหมาะสมและ 
                                          มีวฒันธรรมในการท างานที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 3. พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองจุดเน้น  2. จุดเนน้ดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                                            2.1 ครูไดรั้บการพฒันาองคค์วามรู้ และทกัษะในการส่ือสารมีสมรรถนะ 
                                                 ในการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวชฎาพร  วงศใ์หญ่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 การพฒันาการเรียนการสอนตาม พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเน้นการ
จดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  ผูส้อนเป็นผูช่้วยส่งเสริม  แนะแนวทางใหเ้กิดองคค์วามรู้
แก่ผูเ้รียน  โดยการจดัหาแหล่งการเรียนรู้  ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  และ
น าเอาเทคโนโลยมีาผสมผสานให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  ดังนั้นผูส้อนจะตอ้งพฒันาตนเอง 
พฒันาความรู้ความสามารถทั้งดา้นเน้ือหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาสง ๆ  ที่ท  าหน้าที่รับผิดชอบสอน  
ดา้นการถ่ายทอดความรู้สู่เรียนในวิธีต่าง ๆ  ใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ใหม้ากที่สุด  การพฒันาตนเองให้มี
ประสิทธิภาพนั้นยอ่มเกิดมาจากร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แขง็แรง  และขวญัก าลงัใจที่ดีดว้ย   
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์)  ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัการพฒันาความรู้
ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษานั้นจ าเป็นจะตอ้งมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง  และโลกทศัน์ในแบบต่าง ๆ  เพื่อจะได้น ามาถ่ายทอด                     
สู่ผูเ้รียน  ตลอดจนมีการสร้างขวญัและก าลงัใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพือ่จะไดมี้ร่างกายและ
จิตใจพร้อมที่จะปฏิบติัหนา้ที่อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
     1. เพือ่ใหค้รูและบุคลากรในโรงเรียนไดรั้บความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนดัและวชิาที่
รับผดิชอบ 
     2. เพือ่ใหค้รูและบุคลากรในโรงเรียนไดพ้ฒันาตนเอง ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ น าส่ิงใหม่ ๆ มา
พฒันาการจดัการเรียนรู้ 
 3. เพือ่ใหค้รูและบุคลากรมีขวญัและก าลงัใจที่ดี 
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3. เป้ำหมำย 
     เชิงปริมำณ 
      ครูและบุคลากรโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) จ  านวน 101 คน ไดมี้โอกาสเขา้รับ          
การอบรมเชิงปฎิบติัการ การประชุม การสมัมนา การศึกษาดูงาน อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
     เชิงคุณภำพ 
      ครูและบุคลากรโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีความรู้ความเขา้ใจในสาขาวชิา 
ในงานที่รับผดิชอบ สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    4.1 สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
       สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 2  :  การผลิตและพฒันาครู 
       ตวัช้ีวดัที่ 2  ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาดว้ยระบบ  TEPE Online 
       ตวัช้ีวดัที่ 3  ร้อยละ 90 ของครูที่ไดรั้บการพฒันาวชิาชีพตามสมรรถนะของสายงาน 
       ตวัช้ีวดัที่ 4  ร้อยละ 90 ของบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) ไดรั้บการพฒันาตามสมรรถนะ 
ของสายงาน 
    4.2  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
          สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 3 พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

แนวทางการพฒันาที่ 1 พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกดา้น 
เป็นรายบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพ  
           แนวทางการพฒันาที ่3 ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติปฏิบติัตาม
ระเบียบกฎหมาย มาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพ และค่านิยมของโรงเรียน เพือ่ให้เป็นบุคคลที่มี
คุณธรรมจริยธรรม และวฒันธรรม การท างานที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิ  
           แนวทางการพฒันาที่ 4 เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพือ่ใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวญั
ก าลงัใจในการท างานสอดคลอ้งกบัผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน และเพือ่สร้างความผกูพนั ภกัดี ต่อโรงเรียน  
           แนวทางการพฒันาที่ 5 ศึกษา วเิคราะห์ วิจยั การพฒันาและการปฏิบตัิงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน  
    4.3 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
              2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
                  2.1 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวชิาการที่เนน้คุณภาพของผูเ้รียนรอบดา้น ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 
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                  2.2 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
             3. การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิรับชอบต่อผลการจดัการศึกษาใหมี้
คุณภาพและไดม้าตรฐาน 
            4. การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา 
    4.4 สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
         สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 5 การมุ่งเนน้บุคลากร   

5. วิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ พฒันาบุคลากรไดแ้ก่ 
  1.1 คณะกรรมการจดัสวสัดิการ
อบรมสมัมนา 
  1.2 คณะกรรมการพฒันาการ
เรียนการสอนครูพเิศษ 
  1.3 คณะครูพฒันางานนกัศึกษา
ฝึกประสบการณ์ 
  1.4 คณะกรรมการศึกษาดูงาน 
  1.5 คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบตัิงาน 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

น.ส.ชฎาพร วงศใ์หญ่
และคณะ 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

2. ประชุมคณะกรรมการ , 
วางแผนการด าเนินงาน 

มิ.ย. 2561 น.ส.ชฎาพร วงศใ์หญ่
และคณะ 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

3. ด าเนินกิจกรรม 
   3.1 กิจกรรมจดัสวสัดิการอบรม
สมัมนา 
  - ประชุมคณะกรรมการ ,วางแผน 
การอบรม,ด าเนินงาน,เขา้รับการ
อบรม 
 

 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 
 
 
-น.ส.ชฎาพร วงศใ์หญ่
และคณะครูที่เขา้รับ
การอบรมสมัมนา 
 

 
 
 
โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
   3.2 กิจกรรมพฒันาการเรียน                        
การสอนครูพเิศษ 
    - ประชุมคณะกรรมการ , 
ครูพเิศษพฒันาจดัการเรียนการ
สอน 
   3.3 กิจกรรมพฒันางานนกัศึกษา                
ฝึกประสบการณ์ 
     - ประชุมคณะกรรมการ ,
แต่งตั้งคณะครูพีเ่ล้ียง,นกัศึกษาจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  3.4 กิจกรรม ศึกษาดูงาน 
  - ประชุมคณะกรรมการ ,วางแผน 
การศึกษาดูงาน,ด าเนินงาน,ศึกษา 
ดูงาน 
  3.5 กิจกรรมประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน 
    - ประชุมหวัหนา้ฝ่ายงาน  
ผูบ้ริหาร 
  - จดัประชุมประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 

มี.ค. 2562 
 
 

 

-น.ส.ชฎาพร วงศใ์หญ่
คณะกรรมการ และ   
ครูพเิศษ 
 
 
-น.ส.ชฎาพร วงศใ์หญ่
คณะกรรมการและ
นกัศึกษา-                                   
ฝึกประสบการณ์ 
 
น.ส.ชฎาพร วงศใ์หญ่
และคณะครูที่ศึกษา                
ดูงาน 
 
-น.ส.ชฎาพร วงศใ์หญ่
และคณะกรรมการ 
 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 
 
 
 
โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 
 
 
 
สถานที่ศึกษาดูงาน 
 
 
 
สถานที่จดัประชุม
ประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน 

4. ติดตาม  ประเมินผล  สรุป
รายงาน 

มี.ค. 2562 
 

-น.ส.ชฎาพร วงศใ์หญ่
และคณะกรรมการ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด าเนินการปีการศึกษา 2561 

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) และสถานทีอ่บรม ศึกษาดูงาน 

8. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารบุคลากร 
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9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำร 
 1. ครูและบุคลากรโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุกคน 

2. งบประมาณ จ าแนกเป็นรายกิจกรรม  ดงัน้ี 
               2.1   กิจกรรมจดัสวสัดิการอบรมสมัมนา     จ านวน     30,000   บาท 
               2.2   กิจกรรมพฒันาการเรียนการสอนครูพเิศษ  จ านวน       60,000   บาท 
               2.3   กิจกรรม พฒันางานนกัศึกษาฝึกประสบการณ์ จ านวน       20,000   บาท 
   2.4   กิจกรรมศึกษาดูงาน    จ านวน    50,000   บาท 
                2.5   กิจกรรมประเมินผลการปฏิบตัิงาน   จ านวน      50,000   บาท 
           รวมงบประมำณ    จ ำนวน   210,000   บำท 

10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Context : C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process : P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ   การจดักิจกรรมโครงการ
พฒันาบุคลากร  การนิเทศ  การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product : P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 

กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่

เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 
90 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุน
การด าเนินโครงการ 

90 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละของกระบวนการ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

90 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ผลการด าเนินการ 
P

1
(ผลผลิต)  

ร้อยละของคณะครูที่ไดรั้บการ
อบรม การสมัมนา และ
ประชุมเชิงปฎิบตัิการ 

 
 

90 

 
 

รายงานการเขา้
อบรม  ประชุม 

สมัมนา 

 
 

แบบรายงานการ
เขา้อบรม  ประชุม 

สมัมนา 
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CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
 P

2
(ผลลพัธ)์  

ร้อยละของครูที่ไดรั้บการ
พฒันาสามารถน าความรู้มา
พฒันาการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

 
90 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 บุคลากรในโรงเรียน ไดพ้ฒันางานและพฒันาตนเองตามมาตรฐานวชิาชีพครูอยา่งต่อเน่ือง 
สามารถน ามาขยายผลใหก้บัผูอ่ื้น 

 
กำรอนุมัติโครงกำร 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ …………….................................................…………………..  
( นางสาวชฎาพร  วงศใ์หญ่ ) 
ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

 
 

ผูจ้ดัเสนอโครงการ …………….................................................…………………..  
( นางสาวชฎาพร  วงศใ์หญ่ ) 
ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................   
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................   
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ช่ือโครงกำร  โครงการจา้งบุคลากรปฏิบตัิงานในโรงเรียน 
โครงกำร  (    )  โครงการใหม่ ( )  โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้น ยทุธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่      2. การผลิตและพฒันาครู 
สนองเป้ำประสงค์ที ่ 4. ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ทกัษะและสมรรถนะที่เหมาะสมและ 
                                             มีวฒันธรรมในการท างานที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 3. พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองจุดเน้น  2. จุดเนน้ดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                                             2.1 ครูไดรั้บการพฒันาองคค์วามรู้ และทกัษะในการส่ือสารมีสมรรถนะ 
                                             ในการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวชฎาพร  วงศใ์หญ่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 

1. หลักกำรและเหตุผล 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลนั้ น  นอกเหนือจากการจัดเน้ือหาและ

หลกัสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพแลว้  บุคลากรทางการศึกษายงัเป็นปัจจยั
หน่ึงที่ส าคญัของการจดัการศึกษาที่มีคุณภาพ ประเด็นหน่ึงที่สถานศึกษาตอ้งให้ความส าคญัในการจดั
การศึกษาก็คือ อัตราส่วนของครูต่อนักเรียน  ควรต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก  าหนดโดย
คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบนัโรงเรียนบา้นแม่จนั 
(เชียงแสนประชานุสาสน์) ไดจ้ดัการเรียนการสอนในระดบัชั้นอนุบาล จนถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
ทั้งน้ี  โรงเรียนยงัขาดบุคลากรที่มาจดักิจกรรมการเรียนการสอนอีกหลายสาระวชิา   

ดังนั้นเพื่อให้การจดักระบวนการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องตามคุณลกัษณะและ
สมรรถนะของผูเ้รียนโรงเรียนจึงตอ้งสรรหาบุคลากรมาสนบัสนุนการเรียนการสอนโดยจดัจา้งบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถเพื่อสนบัสนุนกระบวนการจดัการเรียนการสอนให้บงัเกิดประสิทธิภาพยิง่ขึ้น และ
เน่ืองจากโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่จึงตอ้งเพิม่ลูกจา้งธุรการ 
แม่บา้นและพนกังานขบัรถ จึงจะเพยีงพอ  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพือ่จา้งครูอตัราจา้งชัว่คราวสาขาที่ขาดแคลน (จา้งบุคลากรปฏิบติังานสนบัสนุน MEP /IEC 

(ครูชาวต่างชาติ) 
2.2 เพือ่จา้งลูกจา้งชัว่คราว 
2.3 เพือ่จา้งเจา้หนา้ที่ธุรการ 
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2.4 เพือ่จา้งครูอตัราจา้งจีน 
2.5 เพือ่จา้งครูพีเ่ล้ียง 

 2.6 เพือ่จา้งคนงาน, แม่บา้น พนกังานขบัรถ 
3. เป้ำหมำย 
     เชิงปริมำณ 
         จดัหาครูและบุคลากร  จ  านวน      คน 

-  ครูชาวต่างชาติ         จ านวน      คน 
-  ลูกจา้งชัว่คราว     จ านวน      คน 
-  เจา้หนา้ที่ธุรการ    จ านวน      คน 
-  ครูอตัราจา้งจีน     จ านวน      คน 
-  ครูพีเ่ล้ียง     จ านวน      คน 
-  คนงาน แม่บา้น พนกังานขบัรถ   จ านวน      คน 

     เชิงคุณภำพ 
         สถานศึกษาสามารถด าเนินงานดา้นการจดัการเรียนการสอนและดา้นอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
   4.1 สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
        สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 2  :  การผลิตและพฒันาครู 
        ตวัช้ีวดัที่ 5  ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกดัมีแผนอตัราก าลงัเพือ่การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  4.2 สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
        สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 3  พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(งานบุคลากร) 
        แนวทางการพฒันาที่ 2 จดัหาและพฒันาองคก์รความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหมี้ขีดความสามารถที่เหมาะสมต่อการด าเนินงานตามภารพกิจของโรงเรียน  
  4.3 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
         สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
          2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
              2.1 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เนน้คุณภาพของผูเ้รียนรอบดา้น ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 
              2.2 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
 



199 
 

   4.4 สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
          สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 5 การมุ่งเนน้บุคลากร   
5. วิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
1. ประชุม, แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการจา้งบุคลากรปฏิบตัิงานในโรงเรียน 
   1.1 จา้งครูอตัราจา้งชัว่คราวสาขาขาดแคลน 
(จา้งบุคลากรปฏิบตัิงานสนบัสนุน MEP,IEC  
(ครูชาวต่างชาติ)) 
   1.2 ลูกจา้งชัว่คราว 
   1.3 จา้งเจา้หนา้ที่ธุรการ 
   1.4 จา้งครูอตัราจา้งจีน 
   1.5 จา้งครูพีเ่ล้ียง 
   1.6 จา้งแม่บา้น และพนกังานขบัรถ 

พ.ค.2561 นางสาวชฎาพร 
วงศใ์หญ ่
 และคณะ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

2. วางแผนการด าเนินงาน พ.ค.2561 ผูบ้ริหาร ,  
ฝ่ายการเงิน ,  
นางสาวชฎาพร  
วงศใ์หญ่, 
ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

3. ด าเนินการจดัจา้ง 
   3.1 จา้งครูอตัราจา้งชัว่คราวสาขาขาดแคลน 
(จา้งบุคลากรปฏิบตัิงานสนบัสนุน MEP,IEC  
(ครูชาวต่างชาติ)) 
   3.2 ลูกจา้งชัว่คราว 
   3.3 จา้งเจา้หนา้ที่ธุรการ 
   3.4 จา้งครูอตัราจา้งจีน 
   3.5 จา้งครูพีเ่ล้ียง 
   3.6 จา้งแม่บา้น และพนกังานขบัรถ 

ตลอดปี
การศึกษา 

-ฝ่ายการเงิน  
-นางสาวชฎาพร  
วงศใ์หญ่  
และคณะ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

4. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน  นางสาวชฎาพร  
วงศใ์หญ่  
และคณะ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
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6.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด าเนินการปีการศึกษา 2561 

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 งาบริหารบุคลากร 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำร 
 1. ครูโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุกคน 

2. งบประมาณ จ านวน  4,645,650 บาท จ าแนกเป็นรายกิจกรรม  ดงัน้ี 
 2.1  จา้งครูอตัราจา้งชัว่คราวสาขาที่ขาดแคลน  
        (จา้งบุคลากรปฏิบตัิงานสนบัสนุน MEP /IEC (ครูชาวต่างชาติ))   จ านวน             บาท 

 2.2 จา้งลูกจา้งชัว่คราว   จ านวน                  บาท 
 2.3 จา้งเจา้หนา้ที่ธุรการ   จ านวน                  บาท 
 2.4 จา้งครูอตัราจา้งจีน   จ านวน                  บาท 
 2.5 จา้งครูพีเ่ล้ียง   จ านวน                  บาท 

 2.6 จา้งแม่บา้น และพนกังานขบัรถ จ านวน                  บาท  
                      รวมงบประมาณ  4,645,650 บาท 

10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Context : C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process : P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ   การจดักิจกรรมโครงการ
จา้งบุคลากรปฏิบตัิงานในโรงเรียน  การนิเทศ  การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product : P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 
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กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการ

ด าเนินโครงการ 
90 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุนการด าเนิน
โครงการ 

90 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละของกระบวนการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ 

90 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ผลการด าเนินการ 
P

1
(ผลผลิต)  

ร้อยละของครูและบุคลากรมีความเพยีงพอ
ต่อความตอ้งการของผูเ้รียน 

 
90 

 
รายงาน 

 
แบบรายงาน 

 P
2
(ผลลพัธ)์ 

ร้อยละของครูและบุคลากรที่จดักิจกรรม
การเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

 
90 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1.  โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้และมีความสามารถในการจดัการศึกษา 
  2.  โรงเรียนมีการพฒันาคุณภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
  3.  นกัเรียนสามารถส่ือสารดว้ยภาษาต่างประเทศ (องักฤษ,ภาษาจีน) ไดเ้หมาะสมตามวยั 
  4.  การบริหารงานมีความคล่องตวั 
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กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ …………….................................................………………….. 
(นางสาวชฎาพร  วงศใ์หญ่) 
ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

 
 

ผูเ้สนอโครงการ …………….................................................………………….. 
(นางสาวชฎาพร  วงศใ์หญ่) 
ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................  
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................  
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำสภำพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
               

  
ที่ 

แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
งำน / โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
หมำยเหตุ 

รำยหัว 
เรียนฟรี 
15 ปี 

สนับสนุน 
กำรศึกษำ 

หน่วย 
งำนอ่ืน 

1 โครงกำรระบบ ICT  
 -กิจกรรม บ ารุงคอมพวิเตอร์ 355,360  

 
- 

 
- 

 
- 

355,360 
กอ้งเกียรติ 

2 โครงกำรพัฒนำปรับปรุงอำคำรสถำนที่  
-กิจกรรม สุขาพาเพลิน 
-กิจกรรม อาคารเรียน อาคารประกอบ 

 
25,000 
50,000 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

75,000 
สุวฒัน์ 

3 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนห้องศูนย์ 
กำรเรียนรู้  
-กิจกรรม พฒันาหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้      
  (PEER,MATCH,CHINESE,วทิยม์ธัยม) 
-กิจกรรม พฒันาหอ้งวทิยาศาสตร์ประถม 
-กิจกรรม พฒันาหอ้งคุณธรรม 
-กิจกรรม พฒันาหอ้งพกัครู 

 
 
 

24,000 
6,000 
6,000 
87,000 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

123,000 
วรีพงษ ์

 

รวมงบประมำณ 553,360 - - - 553,360 
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ช่ือโครงกำร  โครงการระบบ ICT  
โครงกำร  (    )  โครงการใหม่ ( )  โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้นยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่   5. ICT เพือ่การศึกษา 
สนองเป้ำประสงค์ที ่       5. ส่ือ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ของโรงเรียนมีคุณภาพ และเอ้ืออ านวยต่อการ 
                                        จดัการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 4.  พฒันาสภาพแวดลอ้ม/แหล่งเรียนรู้ ให้เอ้ือต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
สนองจุดเน้น  1. จุดเนน้ดา้นผูเ้รียน  

1.1 นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญั สู่มาตรฐานสากล 
1.1.5 นกัเรียนมีทกัษะชีวติ ทกัษะการคิดวเิคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และทกัษะ 
การส่ือสารอยา่งสร้างสรรคอ์ยา่งนอ้ย 2 ภาษา ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวยั 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายกอ้งเกียรติ หม่ืนสมบตัิ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มีเจตนารมณ์  ให้มีการจดัการศึกษาโดยยดึผูเ้รียน
เป็นส าคญั มีเป้าหมายให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง จึงตอ้งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ศกัยภาพของแต่ละบุคคล  
และจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  ทกัษะ  กระบวนการ  คุณธรรมจริยธรรม  เน้นผูเ้รียนสามารถใช้
เทคโนโลยทีางการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง จ  าเป็นอยา่งยิง่ที่
ตอ้งมีการจดัหา ระบบอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์  ที่ช ารุด  และ
สามารถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์  
 เพือ่จดัหาระบบอินเตอร์เน็ตและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพแ์ละอุปกรณ์ ของโรงเรียน 

3. เป้ำหมำย  
    เชิงปริมาณ  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนและนกัเรียนสามารถใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
    เชิงคุณภาพ  โรงเรียนมีเคร่ืองคอมพวิเตอร์  ระบบอินเตอร์เน็ตที่ใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 5  :  ICT เพือ่การศึกษา 
 ตวัช้ีวดัที่  1  ร้อยละ 100 ของหน่วยงานมีระบบ ICT เพือ่การศึกษาเหมาะสมผูเ้รียน 

 2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
        กลยทุธท์ี่ 4  พฒันาสภาพแวดลอ้ม/แหล่งเรียนรู้ ใหเ้อ้ือต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
        แนวทางการพฒันาที่ 2 พฒันาแหล่งเรียนรู้ อาคารเรียน อาการประกอบ สภาพแวดลอ้มใหมี้ 
ความพร้อม เอ้ือต่อการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ และบริหารจดัการศึกษา 
 3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
        สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
           1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
                3) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
    4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
        สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 4 การวดั การวเิคราะห์  และการจดัการความรู้ 
        สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตัิการ 

5. วิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
ไดแ้ก่ 
  1.1 คณะกรรมการด าเนินงานบ ารุง
คอมพวิเตอร์ 
  1.2 คณะกรรมการด าเนินงานระบบ
อินเตอร์เน็ต 

 
 

พ.ค. 2561 

 
 
นายกอ้งเกียรติ  
หม่ืนสมบตัิ และคณะ 

 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ เพือ่วางแผนพฒันาระบบ
อินเตอร์เน็ตและคอมพวิเตอร์ 

มิ.ย. 2561 -นายกอ้งเกียรติ 
หม่ืนสมบตัิ  
และคณะ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

3. วางแผนการท างาน 
- ติดต่อสอบถามราคา 

มิ.ย.-ก.ค. 
2561 

นายกอ้งเกียรติ    
หม่ืนสมบตัิ 
 และคณะ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
4. ด าเนินกิจกรรม 
-ด าเนินการจดัซ้ือ  ซ่อม 
เคร่ืองคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ 
- ด าเนินการจดัท าระบบอินเตอร์เน็ตที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

ตลอดปี
การศึกษา 

นายกอ้งเกียรติ 
หม่ืนสมบตัิ 
และคณะ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

5. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน มี.ค.2562 นายกอ้งเกียรติ 
หม่ืนสมบตัิ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด าเนินการระหวา่งปีการศึกษา 2561  

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานทัว่ไป (อาคารสถานที)่ 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำร 
 1. ครูโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุกคน 
 2. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
  3. ระบบอินเตอร์เน็ต 
 4. เงิน จ าแนก ค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 
                 4.1 ค่าวสัดุ อุปกรณ์   จ  านวน    355,360  บาท 

10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรำยละเอยีด ดังนี ้
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Context : C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process : P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ   การจดักิจกรรมโครงการ
ระบบ ICT   การนิเทศ  การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product : P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 
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กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่

เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 
80 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุน
การด าเนินโครงการ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละของกระบวนการ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P P
1
(ผลผลิต) โรงเรียนมี

คอมพวิเตอร์ อินเตอร์เน็ต
เพยีงพอต่อความตอ้งการของ
นกัเรียน 

90 ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

 P
2
(ผลลพัธ)์ ร้อยละของ

นกัเรียนสามารถใช้
อินเตอร์เน็ต คอมพวิเตอร์ได ้

90 ทดสอบ แบบทดสอบ 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 -  มีเคร่ืองคอมพวิเตอร์อินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์  ที่มีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้ 

- ครูและนกัเรียนทุกคนใชเ้คร่ืองคอมพวิเตอร์ อินเตอร์เน็ต  เพือ่การคน้ควา้ และเรียนรู้ใน
โรงเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ …………….................................................………………….. 
(นายกอ้งเกียรติ    หม่ืนสมบติั) 

ต าแหน่ง ครู 
 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ ......................................................................................... 
(นายกอ้งเกียรติ    หม่ืนสมบติั) 

ต าแหน่ง ครู  
 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................  
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................  
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ช่ือโครงกำร  พฒันาปรับปรุงอาคารสถานที ่
โครงกำร  (    )  โครงการใหม่ ( )  โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้น ยทุธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่    6. การบริหารจดัการ 
สนองเป้ำประสงค์ที ่      5. ส่ือ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ของโรงเรียนมีคุณภาพ และเอ้ืออ านวยต่อ 
                                       การจดัการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 4. พฒันาสภาพแวดลอ้ม/แหล่งเรียนรู้ ใหเ้อ้ือต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
สนองจุดเน้น            3. จุดเนน้ดา้นการบริหารจดัการ 

3.2 หน่วยงานในสังกดัสานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดบั       
     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  

                                           3.2.2 หน่วยงานในสงักดัสานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดบั 
     ทั้งส่วนกลาง สานกังานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศกึษา ส่งเสริมการ 
     ระดมทรัพยากรในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายสุวฒัน์   วญิญา 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 

1. หลักกำรและเหตุผล 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ตามพระราชบญัญตัิการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 ไดก้ าหนดให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่กุลบุตร – กุลธิดา  เพือ่อบรม
บ่มนิสัยให้นกัเรียนเป็นผูมี้ความรู้ควบคู่คุณธรรม  ซ่ึงการจดัสภาพแวดลอ้ม  อาคารสถานที่  ภูมิทศัน์และ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นส่ิงจ าเป็นอีกประการหน่ึงที่มีผลต่อการจดัการเรียนการสอนเป็นอยา่งมาก 
เพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการทางด้าน  ร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม   โรงเรียน
เปรียบเสมือนบา้นหลงัที่สองของนกัเรียน  ซ่ึงตอ้งใชชี้วติเพือ่หาประสบการณ์ในวนัหน่ึงๆ  มากกว่าอยูท่ี่
บา้น จึงตอ้งเอาใจใส่ดูแลเป็นพเิศษ  การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนใหมี้บรรยากาศที่ดี  เหมาะสม  และ
ลดภาวะที่เป็นพษิ  เพือ่พฒันาร่างกาย  จิตใจ   สติปัญญาของนกัเรียนใหดี้ที่สุด   

ดงันั้น การจดัสภาพแวดล้อม  การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ  การปรับภูมิทศัน์  และ
แหล่งเรียนรู้  โรงเรียนไดต้ระหนกัถึงความปลอดภยัของ  นักเรียน  ครู  ผูป้กครอง  และผูใ้ชบ้ริการในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน หรือใชอ้าคารสถานที่ต่างๆในการจดักิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน  สภาพ
ของอาคารเรียนตอ้งมีความแข็งแรงทนทาน  และพร้อมใชง้าน  โรงเรียนจึงตอ้งด าเนินการจดัท าโครงการ
ดงักล่าว  เพือ่ให้เอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆใหน้กัเรียนไดเ้รียนอยา่งมี
ความสุขพร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนที่หลากหลายมีสภาพแวดลอ้มที่ดี  
มีอาคารเรียนอาคารประกอบและอ่ืนๆเช่นสวนหยอ่มแปลงปลูกไมผ้ล การปลูก 
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ไม้ดอกไมป้ระดับ   สนามกีฬา   ระบบไฟฟ้า  ระบบน ้ าประปา  และบริเวณโรงเรียนซ่ึงจ าเป็นจะตอ้ง
ซ่อมแซม  พฒันา  ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน  เกิดความปลอดภยัสูงสุด  เพียงพอกับความตอ้งการของ
โรงเรียน และชุมชนในการจดักิจกรรมต่างๆ  เพือ่ส่งผลใหโ้รงเรียนและนกัเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมาย
ของหลกัสูตรสถานศึกษามีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและนกัเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้อาคารสถานที่และบริเวณส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนมีความพร้อมและปลอดภยั  เอ้ือต่อ                   
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้ด็กๆ 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ   
 อาคารเรียน  อาคารประกอบ  และบริเวณสถานที ่ของโรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ไดรั้บการดูแลรักษาใหมี้ความพร้อมและปลอดภยัต่อการจดัการเรียนรู้ 
 เชิงคุณภำพ 
 คณะครู นกัเรียน และบุคลากรในโรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) ไดรั้บความสะดวก  
ความปลอดภยัในการใชอ้าคารสถานที่ในโรงเรียน  และมีความสุขเม่ืออยูใ่นสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม 

4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
      สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 6  :  การบริหารจดัการ 

 ตวัช้ีวดัที่ 10   ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
       สนองกลยทุธท์ี่ 4 พฒันาสภาพแวดลอ้ม/แหล่งเรียนรู้ ให้เอ้ือต่อการจดัการศึกษาของ โรงเรียน                                
       เป้าประสงคท์ี่ 5 ส่ือ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ของโรงเรียนมีคุณภาพ และเอ้ืออ านวยต่อการจดัการเรียนรู้ 
       แนวการพฒันาที่  
       1.จดัขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มโรงเรียนทุกประเภทครบถว้น มีคุณภาพและทนัสมยั  
       2. พฒันาแหล่งเรียนรู้ อาคารเรียน อาการประกอบ สภาพแวดลอ้มใหมี้ความพร้อม เอ้ือต่อการเรียนรู้                  
การจดัการเรียนรู้ และบริหารจดัการศึกษา 
       3. ธ ารงรักษาและพฒันาระบบการบริการความเส่ียงที่ก่อใหเ้กิดปัญหาต่อแหล่งเรียนรู้ อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ สภาพแวดลอ้ม และผูใ้ชบ้ริการ 
    3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
        สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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       2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
            2.4 การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพ 
    4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
        สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตัิการ 

5. กิจกรรมและผลกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างาน 
  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานอาคารสถานที่ของ
สถานศึกษา ประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารและครูผูส้อน 

 1.2 คณะกรรมการสถานศึกษา
พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ 
โครงการพฒันาปรับปรุงอาคาร
สถานที ่

พ.ค. 2561 นายสุวฒัน์ วญิญา    
และคณะกรรมการ
บริหารงาน 
อาคารสถานที ่
 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

2. ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานอาคารสถานที ่
  2.1 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานพฒันาปรับปรุงอาคาร
สถานที ่
  2.2  ประชุมคณะกรรมการ 
ติดตามประเมินเพือ่น าผล 
มาปรับปรุงพฒันา 

พ.ค. 2561 นายสุวฒัน์ วญิญา    
และคณะกรรมการ
บริหาร งานอาคาร
สถานที ่
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

3. วางแผนพฒันาและปรับปรุง
บริหารงานอาคารสถานที่  
ใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียน 

มิถุนายน 2561 นายสุวฒัน์ วญิญา    
และคณะกรรมการ
บริหารงาน 
อาคารสถานที ่

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
4. ด าเนินงานโครงการ
บริหารงานอาคารสถานที ่
4.1 คณะกรรมการบริหารงาน
อาคารสถานที่พฒันาและ
ปรับปรุง งานอาคารสถานที่เพือ่
พฒันาอาคารสถานที่ใหมี้
คุณภาพตามเป้าหมาย  
4.2  คณะกรรมการบริหารงาน
อาคารสถานที่จดัหาโตะ๊เกา้อ้ี
นกัเรียนให้เพยีงพอต่อความ
ตอ้งการของนกัเรียน ใหมี้
คุณภาพตามเป้าหมาย 
4.3 จดัท ากิจกรรมสุขาพาเพลิน 
ใหมี้คุณภาพตามเป้าหมาย 

ตลอดปีการศึกษา
2561 

นายสุวฒัน์ วญิญา    
และคณะกรรมการ
บริหารงาน 
อาคารสถานที ่

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

5. ติดตามผลการพฒันาและ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ 
5.1 ด าเนินการติดตามผลการ
พฒันางานอาคารสถานทีอ่ยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นระยะ เพือ่น าผลจาก
การติดตามมาใชเ้ป็นขอ้มูล
พจิารณาปรับปรุงแกไ้ขใหมี้
ความเหมาะสมยิง่ขึ้น 

มีนาคม 2562 นายสุวฒัน์ วญิญา    
และคณะกรรมการ
บริหารงาน 
อาคารสถานที ่

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ด าเนินการปีการศึกษา 2561 

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร  
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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8. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานบริหารทัว่ไป(อาคารสถานที)่ 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำน 
 1. ครูโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุกคน 
 2. อาคาร  สถานที ่
  3. เงิน จ  าแนกเป็นกิจกรรมการด าเนินงาน  รายละเอียด  ดงัน้ี 
                  3.1 สุขาพาเพลิน     จ านวน   25,000   บาท 
                  3.2 อาคารเรียน อาคารประกอบ  จ านวน   50,000  บาท 
                       รวมงบประมำณ  75,000  บำท  

10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรำยละเอยีดดังนี ้
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม  (Context: C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
โอกาสและการส่งเสริมภายในโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือและอาคารสถานที ่  
            ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process : P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ   การจดักิจกรรมพฒันา
ปรับปรุงอาคารสถานที่  การนิเทศ  การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product : P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 

กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการ

ด าเนินโครงการ 
80 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุนการด าเนิน
โครงการ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละของการบวนการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P P1 ผลผลิต 
    ร้อยละของอาคาร สถานที่ ที่มีการพฒันา
และปรับปรุง  

80 ประเมิน ประเมิน 
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CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
 P2 ผลลพัธ ์

    ร้อยละของคณะครู นกัเรียน และ
บุคลากรในโรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสน-
ประชานุสาสน์) ที่ไดรั้บความสะดวกและ
ปลอดภยัในการใชอ้าคารสถานที่ใน
โรงเรียน  

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีอาคารสถานที่ ทีไ่ดรั้บการพฒันาและปรับปรุง

ที่เอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทุกระดบัชั้น 

กำรอนุมัติโครงกำร 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ …………….................................................………………….. 
(นายสุวฒัน์ วญิญา) 

ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ 

 
ผูจ้ดัท  าโครงการ ......................................................................................... 

(นายสุวฒัน์ วญิญา) 
ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ 

 
ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................  

( นางสุรีพร  มงคลดี ) 
ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................  
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ช่ือโครงกำร  พฒันาการเรียนการสอนหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ 
โครงกำร  (  )  โครงการใหม่          ( ) โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้น ยทุธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่   6. การบริหารจดัการ 
สนองเป้ำประสงค์ที ่ 5. ส่ือ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ของโรงเรียนมีคุณภาพ และเอ้ืออ านวยต่อ 

การจดัการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่  4.  พฒันาสภาพแวดลอ้ม/แหล่งเรียนรู้ ใหเ้อ้ือต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
สนองจุดเน้น  3. จุดเนน้ดา้นการบริหารจดัการ 

3.2 หน่วยงานในสังกดัสานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดบั       
     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  

                                               3.2.2 หน่วยงานในสงักดัสานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                                               ทุกระดบัทั้งส่วนกลาง สานกังานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  

      ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายวรีะพงษ ์ ภิมาลย ์
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ซ่ึงไดพ้ฒันา
มาจากหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2544 โดยมรการปรับปรุงแกไ้ขจุดที่เป็นปัญหาในการ
น าหลกัสูตรสู่การปฏิบติัให้มีความชดัเจนและเหมาะสมยิง่ขึ้น บนฐานขอ้มูลที่ไดท้ี่ไดจ้ากการศึกษาวิจยั
และติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัขอ้มูลจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันามนุษย ์และจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการใน
การพฒันาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 จึงมีการทบทวนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 ที่มีความเหมาะสม ชดัเจนทั้งเอกสารหลกัสูตร และการน าไปสู่การปฏิบติั  

ห้องศูนยก์ารเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นห้องที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ย ัง่ยืน                  
อยา่งมีคุณภาพเน่ืองจากนักเรียนจะไดไ้ดรั้บประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบติัจริง  ดงันั้น การจดัห้อง
ศูนยก์ารเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ นั้ นย่อมจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ                         
มีความสุขกับการเรียนรู้  อยากที่จะเรียนรู้โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย  และในโรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสน
ประชานุสาสน์) มีห้องศูนยก์ารเรียนรู้ที่ตอ้งพฒันา ปรับปรุง อยา่งต่อเน่ือง คือ ห้องศูนยศึ์กษาอาเซียน 
ห้องศูนยก์ารเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (PEER)ห้องศูนยก์ารเรียนรู้ (Math) ห้องศูนยก์ารเรียนรู้ (Chinese)                        
ห้องศูนยก์ารเรียนรู้ (วิทยาศาสตร์มัธยม)   ห้องวิทยาศาสตร์ประถม   ห้องคุณธรรม  และห้องพกัครู                   
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ด้วยเหตุผลขา้งต้น จึงมีความจ าเป็นตอ้งพฒันาห้องศูนยก์ารเรียนรู้ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้
ผูเ้รียนประสบผลส าเร็จ เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขและมีทกัษะในการด ารงชีวิต 
โดยการสร้างวธีิการเรียนรู้ครอบคลุม ทั้งในและนอกหอ้งเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
    เชิงปริมำณ 
         โรงเรียนมีศูนยก์ารเรียนรู้ตามความตอ้งการของผูเ้รียน   
    เชิงคุณภำพ  
         นกัเรียนสามารถใชศู้นยก์ารเรียนรู้เพือ่แสวงหาความรู้และพฒันาตนเอง  

3. เป้ำหมำย 
    เชิงปริมำณ 
        โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์)มีศูนยก์ารเรียนรู้ตามความตอ้งการของผูเ้รียน  เพือ่
สนองความตอ้งการของผูเ้รียน ร้อยละ 80 
    เชิงคุณภำพ 
        นกัเรียนร้อยละ 90 สามารถใชศู้นยก์ารเรียนรู้เพือ่แสวงหาความรู้และพฒันาตนเอง 

4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
   1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
      สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 6  :  การบริหารจดัการ 

 ตวัช้ีวดัที่ 10   ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
       สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 4  พฒันาสภาพแวดลอ้ม/แหล่งเรียนรู้ ให้เอ้ือต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
       แนวการพฒันาที่ 2 พฒันาแหล่งเรียนรู้ อาคารเรียน อาการประกอบ สภาพแวดลอ้มใหมี้ความพร้อม 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ และบริหารจดัการศึกษา 
   3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
        สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
         2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
              2.4 การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
                    อยา่งมีคุณภาพ 
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    4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
        สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตัิการ 
5. กิจกรรมและผลกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการและปรับปรุง 
หอ้งศูนยศ์ึกษาอาเซียน 
   1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและปรับปรุง
หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ (PEER,MATCH, 
CHINESE,วทิยม์ธัยม) 
  1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
พฒันาและปรับปรุงหอ้งวทิยาศาสตร์
ประถม 

 1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาและ 
ปรับปรุงหอ้งคุณธรรม 
  1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาและ
ปรับปรุงหอ้งพกัครู   
1.6 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมิน
เพือ่น าผลมาปรับปรุงพฒันา 

พ.ค. 2561 ผูบ้ริหาร / ธุรการ โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

2. ประชุมคณะกรรมการบริหารหอ้งศูนย์
การเรียนรู้ 
  2.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
พฒันาและปรับปรุงหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้
ทั้ง 5 หอ้ง 
  2.2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ประเมินเพือ่น าผลมาปรับปรุงพฒันา 

พ.ค. 2561 คณะกรรมการฯ โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

3. พฒันาและปรับปรุงหอ้งศูนย ์                       
การเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียน 

มิ.ย. 2561 คณะกรรมการฯ โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

4. คณะกรรมการสถานศึกษาพจิารณาให้
ความเห็นชอบ  

มิ.ย. 2561 คณะกรรมการฯ โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
5. ด าเนินการพฒันาโครงการหอ้งศูนย ์
การเรียนรู้ ดงัน้ี 
- กิจกรรม พฒันาหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้  
(PEER/ Math/  Chinese/วทิยม์ธัยม) 
- กิจกรรม พฒันาหอ้งวทิยาศาสตร์ประถม 
- กิจกรรม พฒันาหอ้งคุณธรรม 
- กิจกรรม พฒันาหอ้งพกัครู   

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
นางนุชรี กนัทะเนตร, 
นายวรีพงษ ์ ภิมาลย ์
นางนงนุช  อุดมศกัด์ิ 
นายนราวชิญ ์
นายสุวฒัน์  วญิญา 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ 
หอ้งวทิยม์ธัยม 
หอ้งวทิยป์ระถม 
  หอ้งคุณธรรม 
  หอ้งพกัครู   

6. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน มี.ค. 2562 นายวรีพงษ ์ ภิมาลย ์ โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ด าเนินการปีการศึกษา 2561 

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร  
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 คณะกรรมการพฒันาการเรียนการสอนหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำน 
    งบประมาณ 123,000 บาท  จ  าแนกเป็นรายกิจกรรม  ดงัน้ี 
     1. กิจกรรม พฒันาหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ (PEER/Math/Chinese,วทิยม์ธัยม) 24,000 บาท 
     2. กิจกรรม พฒันาหอ้งวทิยาศาสตร์ประถม     6,000 บาท 
     3. กิจกรรม พฒันาหอ้งคุณธรรม      6,000 บาท 
     4. กิจกรรม พฒันาหอ้งพกัครู                    87,000 บาท 
        รวมงบประมำณ   123,000  บำท   

10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรำยละเอยีดดังนี ้
 ด้านสภาพแวดล้อม  (Context: C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ได้แก่ นโยบายของโรงเรียน 
โอกาสและการส่งเสริมภายในโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนับสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือและอาคารสถานที่ 
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 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process: P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ การจดักิจกรรมพฒันา 
การเรียนการสอนหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้  การนิเทศ การติดตาม 
 ด้านผลการด าเนินการ (Product: P) ได้แก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 

กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อ

การด าเนินโครงการ 
80 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุนการ
ด าเนินโครงการ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละของการบวนการด าเนินการที่
มีประสิทธิภาพ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P P1 ผลผลิต 
  โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสน-
ประชานุสาสน์)มีศูนยก์ารเรียนรู้
ตามความตอ้งการของผูเ้รียน  

80 ประเมินการใช้
หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ 

แบบประเมินการ
ใชห้อ้งศูนยก์าร
เรียนรู้ 

 P2 ผลลพัท ์
    ร้อยละของนกัเรียนโรงเรียนบา้น-
แม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์)                
ที่ สามารถใชศู้นยก์ารเรียนรู้เพือ่
แสวงหาความรู้และพฒันาตนเอง 

90 ประเมินการใช้
หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ 

แบบประเมินการ
ใชห้อ้งศูนย ์                  
การเรียนรู้ 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

โรงเรียนมีศูนยก์ารเรียนรู้ตามความตอ้งการของผูเ้รียน   นกัเรียนโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสน-
ประชานุสาสน์) สามารถใชศู้นยก์ารเรียนรู้เพือ่แสวงหาความรู้และพฒันาตนเอง 
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กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ …………….................................................…………………..  
(นายวรีะพงษ ์ ภิมาลย)์ 
ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ .........................................................................................  
(นายวรีะพงษ ์ ภิมาลย)์ 
ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

 
 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................  
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................  
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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กลยุทธ์ที ่5  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ แบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภำพ 
                    กำรจัดกำรศึกษำ  

 
ที่ 

แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
งำน / โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
หมำยเหตุ 

รำยหัว 
เรียนฟรี 
15 ปี 

สนับสนุน 
กำรศึกษำ 

หน่วย 
งำนอ่ืน 

1 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
-กิจกรรม พฒันาระบบงานเอกสาร
บริหารงานทัว่ไป 
-กิจกรรม พฒันาระบบงานวชิาการ 
-กิจกรรม พฒันาระบบงานธุรการ 
-กิจกรรม พฒันาระบบงานกิจการนกัเรียน 
-กิจกรรม พฒันาระบบงานบุคคล 
-กิจกรรม พฒันาระบบงานนโยบายและแผน 
-กิจกรรม พฒันาระบบงานการเงิน พสัดุ 

 
 

  100,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

160,000 
เยาวเรศ 

 

2 โครงกำรวำงแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
-กิจกรรม พฒันาและสรุปงาน 4 ฝ่ายงาน 
-กิจกรรม พฒันาและจดัท าแผนปฏิบติัราชการ 

 
30,000 
10,000 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

40,000 
กนัตฤ์ทยั 

 
3 โครงกำรประชำสัมพันธ์  

-กิจกรรม วารสารโรงเรียนหลวง 
-กิจกรรม วทิยอุอนไลน์/สายน ้ าจนั 
-กิจกรรม เวบ็ไซตโ์รงเรียน 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
80,000 
5,000 
15,000 

 
- 
- 
- 

100,000 
เตรียมใจ 

4 โครงกำรสัมพันธ์ชุมชน  
-กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
-กิจกรรม ประชุมผูป้กครองนกัเรียน 
-กิจกรรม สวสัดีปีใหม่ 
-กิจกรรม รดน ้ าด าหวั 
-กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

20,000 
15,000 
20,000 
25,000 
20,000 

100,000 
ศิริรัตน์ 

 
 



222 
 

 
ที่ 

แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
งำน / โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
หมำยเหตุ 

รำยหัว 
เรียนฟรี 
15 ปี 

สนับสนุน 
กำรศึกษำ 

หน่วย 
งำนอ่ืน 

5 โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรงำนใน
โรงเรียน  
- งบฉุกเฉิน 
- งบลงทุน 

 
 

176,280 
176,280 

 
 
- 
- 

 
 

2,033,850 
- 

 
 
- 
- 

2,386,410 
ศรีสุดา 

6 โครงการนิเทศภายใน  5,000 - - - 5,000 
ศุจินนัท ์

7 โครงการประกนัคุณภาพภายใน  15,000 - - - 15,000
กระแสสินธ ์

8 โครงการพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ
โรงเรียน  

10,000 - - - 10,000 
จิราภรณ์ 

9 โครงการบริหารงานเงินรายไดส้ถานศึกษา 
-กิจกรรมสนบัสนุนประกนัสงัคม 
-กิจกรรมจา้งคนงานรายวนั 
-กิจกรรมสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
96,000 
384,000 
20,000 

500,000 
ศรีสุดา 

รวมงบประมำณ 582,560 - 2,133,850 600,000 3,316,410 
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ช่ือโครงกำร  พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษา 
โครงกำร  (    )  โครงการใหม่ ()  โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้น ยทุธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่   6. การบริหารจดัการ 
สนองเป้ำประสงค์ที ่ 1.โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพที่มุ่งเนน้ 

    สู่ความเป็นเลิศ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 5. พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา แบบมีส่วนร่วมเพือ่ส่งเสริม 
                                            ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา 
สนองจุดเน้น         3. จุดเนน้ดา้นการบริหารจดัการ 
                                       3.2 หน่วยงานในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดบั 

    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
   3.2.1 หน่วยงานในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
             ทุกระดบัทั้งส่วนกลาง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา   
             ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางเยาวเรศ  ปิยะสนัติ์  
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทของการบริหาร                           
จดัการศึกษาของชาติ ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจในการบริหารจดัการลงสู่สถานศึกษา ทั้ งด้าน                         
การบริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานบริหารทั่วไป ทั้ งน้ี เพื่อให้สถานศึกษา                       
ได้มีการบริหารจัดการได้อย่างอิสระภายใต้ กรอบของกฎหมาย ทั้ งน้ี   การจดัการศึกษาเพื่อพฒันา
ศกัยภาพผูเ้รียนในสังคมโลกปัจจุบนั จ  าเป็นตอ้งพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนใหเ้ป็นไปตามยคุสมยั  และ
สนับสนุนนโยบายการพัฒนาของรัฐ  ระบบการบริหารจัดการสถานศึกษานับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่
สนบัสนุนการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนอนัไดแ้ก่  การพฒันาการจดัการเรียนการสอน   การ
ซ่อมเสริมการเรียนรู้   การพฒันาระบบทะเบียนจดัท าฐานขอ้มูลผูเ้รียนให้เป็นปัจจุบนั น าไปใช้ในการ
วางแผนงาน  การพฒันาระบบการวดัผลและประเมินผลการเรียนจดัการประเมินผลการเรียนรู้ผูน้ ามา
พฒันาและปรับปรุงรูปแบบ   การเรียนรู้ การพฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้  ให้สอดคลอ้งกบัสังคมปัจจุบนั 
ซ่ึงการพฒันาดงักล่าวน้ีจ  าเป็นตอ้งใชว้สัดุ อุปกรณ์   บุคลากร และเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั ในการเสริมสร้าง
ศกัยภาพ  
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 ทางโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ไดเ้ล็งเห็น ความส าคญัของระบบบริหาร
จดัการสถานศึกษาที่มุ่งพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง  จึงไดจ้ดัท าโครงการพฒันาระบบบริหารจดั
การศึกษาโรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการสถานศึกษาในโรงเรียนให้เกิดสภาพคล่องและส่งผลต่อ
การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพ     

3. เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ          
จดัซ้ือ จดัจา้งวสัดุ อุปกรณ์ตามงบประมาณทีไ่ดรั้บจดัสรร ในระบบบริหารจดัการศึกษา 

          3.1.1  จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันางานเอกสารบริหารงานทัว่ไป ประเภทน ้ าหมึก 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 100,000 บาท จ านวน 1 คร้ัง/ภาคเรียน รวม 2 คร้ัง  

3.1.2  จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาระบบงานวชิาการ  เป็นเงิน 10,000 บาท 
จ านวน 1 คร้ัง/ภาคเรียน รวม 2 คร้ัง 

3.1.3  จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาระบบงานธุรการ เป็นเงิน 10,000 บาท   
จ านวน 1 คร้ัง/ภาคเรียน รวม 2 คร้ัง 

3.1.4  จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาระบบงานกิจการนกัเรียน เป็นเงิน 10,000  
บาท  จ  านวน 1 คร้ัง/ภาคเรียน รวม 2 คร้ัง 

3.1.5  จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาระบบงานบุคคล  เป็นเงิน 10,000 บาท   
จ านวน 1 คร้ัง/ภาคเรียน รวม 2 คร้ัง  

3.1.6  จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาระบบงานนโยบายและแผน   
เป็นเงิน 10,000  บาท  จ านวน 1 คร้ัง/ภาคเรียน รวม 2 คร้ัง 

3.1.7 จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาระบบงานการเงิน พสัดุ เป็นเงิน 10,000 บาท  
จ านวน 1 คร้ัง/ภาคเรียน รวม 2 คร้ัง 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
                    โรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีระบบบริหารจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลใหผู้เ้รียนมีคุณภาพไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพื้นที่และนโยบายของหน่วยเหนืออยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
     1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
      สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 6  :  การบริหารจดัการ 

 ตวัช้ีวดัที่ 10   ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
     2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
         สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี ่5 พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา แบบมีส่วนร่วมเพือ่ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา 
         แนวทางการพฒันา  1  จดัท าขอ้มูลสารสนเทศ ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมการบริการ
การจดัการศึกษา พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศการบริหารจดัการศึกษาครอบคลุมทุกดา้น มีคุณภาพและ
ทนัสมยั ประสานการน าขอ้มูลสารสนเทศ นโยบายการจดัการศึกษาทุกระดบัสู่การปฏิบติั  
โดยมุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิ เนน้การมีส่วนร่วมการด าเนินการ และมีความรับผดิชอบต่อผลการด าเนินงาน 
พร้อมน าไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพ  
     3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 

 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 1. การมีเป้าหมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
 2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
     2.1 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เนน้คุณภาพของผูเ้รียนรอบดา้น ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 
     2.3 การวางแผนการบริหารและการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ  
3. การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิรับชอบต่อผลการจดัการศึกษาใหมี้ 

คุณภาพและไดม้าตรฐาน 
       4. การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา 
     4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
         สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตัิการ 
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5. วิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริหาร
วชิาการ บริหารงานงบประมาณ การเงิน  
บริหารงานบุคคล งานบริหารงานทัว่ไป 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารและครูผูส้อน 

พฤษภาคม 2561 ครูวชิาการ 
ครูธุรการ 

หอ้งธุรการ 

2. เสนอโครงการใหผู้บ้ริหารเห็นชอบและ
อนุมตั ิ

พฤษภาคม 2561 รองฯสุรีพร 
มงคลดี 

หอ้งผูบ้ริหาร 

3.แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาจดัซ้ือ จดั
จา้งวสัดุ อุปกรณ์ตามงบประมาณที่ไดรั้บ
จดัสรร ในระบบบริหารจดัการศึกษา 
3.1 จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันา
งานเอกสารบริหารงานทัว่ไป ประเภทน ้ าหมึก
เคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 100,000 บาท 
จ านวน 1 คร้ัง/ภาคเรียน รวม 2 คร้ัง  
3.2  จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันา
ระบบงานวชิาการ  เป็นเงิน 10,000 บาท 
จ านวน 1 คร้ัง/ภาคเรียน รวม 2 คร้ัง 
3.3  จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันา
ระบบงานธุรการ เป็นเงิน 10,000 บาท  
จ านวน 1 คร้ัง/ภาคเรียน รวม 2 คร้ัง 
3.4  จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันา
ระบบงานกิจการนกัเรียน  เป็นเงิน 10,000 
บาท จ านวน 1 คร้ัง/ภาคเรียน รวม 2 คร้ัง 
3.5  จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันา
ระบบงานบุคคล  เป็นเงิน 10,000 บาท  
จ  านวน 1 คร้ัง/ภาคเรียน รวม 2 คร้ัง  

คร้ังที่ 1 ภายใน
เดือนกรกฎาคม
2561 
คร้ังที่ 2 ภายใน
เดือนมกราคม 
2562 

คณะกรรมการ
พจิารณาจดัซ้ือ 
จดัจา้งวสัดุ 
อุปกรณ์ 

 

โรงเรียน 
บา้นแม่จนัฯ 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
3.5  จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันา
ระบบงานบุคคล  เป็นเงิน 10,000 บาท  
จ  านวน 1 คร้ัง/ภาคเรียน รวม 2 คร้ัง  
3.6  จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันา
ระบบงานนโยบายและแผน  เป็นเงิน 10,000 
บาท  จ านวน 1 คร้ัง/ภาคเรียน รวม 2 คร้ัง 
3.7  จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันา
ระบบงานการเงิน พสัดุ เป็นเงิน 10,000 บาท 
จ านวน 1 คร้ัง/ภาคเรียน รวม 2 คร้ัง 

   

4. รายงานผลการจดักิจกรรมตามโครงการ
พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาโรงเรียน
บา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

มีนาคม 2562 คณะกรรมการ
โครงการ 

หอ้งผูบ้ริหาร 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด าเนินการในปีการศึกษา 2561  

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำร 
 1. ครูโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุกคน 
 2. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
 3. เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 
 4. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
 5.วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
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 เงินทั้งหมด 160,000 บาท (หน่ึงแสนหกหม่ืนบาทถว้น)    ถวัจ่ายทุกรายการ ดงัน้ี 
ที่ รำยกำร จ ำนวน (บำท) หมำยเหตุ 
1 วสัดุอุปกรณ์ในการพฒันางานเอกสารบริหารงาน

ทัว่ไป 
100,000  

2 วสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาระบบงานวชิาการ 10,000  
3 วสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาระบบงานธุรการ 10,000  
4 วสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาระบบงานกิจการนกัเรียน 10,000  
5 วสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาระบบงานบุคคล 10,000  
6 วสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาระบบงานนโยบายและแผน 10,000  
7 วสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาระบบงานการเงิน พสัดุ 10,000  

รวม 160,000  
  แบ่งค่าใชจ่้ายแต่ละกิจกรรม  ดงัน้ี 
        1.จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันางานเอกสารบริหารงานทัว่ไป  เป็นเงิน 100,000 บาท  
        2. จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาระบบงานวชิาการ    เป็นเงิน 10,000 บาท 
        3. จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาระบบงานธุรการ   เป็นเงิน 10,000 บาท  
        4. จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาระบบงานกิจการนกัเรียน   เป็นเงิน 10,000 บาท 
        5. จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาระบบงานบุคคล    เป็นเงิน 10,000 บาท 
        6. จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาระบบงานนโยบายและแผน   เป็นเงิน 10,000 บาท 
        7. จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาระบบงานการเงิน พสัดุ  เป็นเงิน 10,000 บาท 
            รวมงบประมำณ  160,000  บำท 

10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPPมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Context : C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
โอกาสและการส่งเสริมภายในโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process : P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ การจดักิจกรรม 
การด าเนินงานตามโครงการพฒันาระบบบริหารจดัการศึกษา 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product : P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 
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กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่

เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 
80 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุน
การด าเนินโครงการ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละของกระบวนการ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P P 1 (ผลผลิต)  
ระบบบริหารจดัการศึกษาของ
โรงเรียนประสิทธิภาพ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของพื้นที่และนโยบายของ
หน่วยเหนือ 

 
80 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 P 2 (ผลลพัธ)์ 
ร้อยละของครู  นกัเรียน  
ผูป้กครอง และชุมชนมีความ
พงึพอใจ และเช่ือมัน่ต่อการ
บริหารจดัการศึกษาของ
โรงเรียน 

 
80 

 
การประเมินผล
การทดสอบ 

 
แบบประเมินผล 

 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. โรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีระบบบริหารจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลใหผู้เ้รียนมีคุณภาพไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพื้นที่และนโยบายของหน่วยเหนืออยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 2. โรงเรียนไดรั้บความเช่ือมัน่ ศรัทธา จากผูป้กครอง ชุมชน 
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กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ ..................................................................................  
( นางเยาวเรศ  ปิยะสนัติ์ ) 

ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ 
 
 
 

ผูเ้สนอโครงการ ..................................................................................  
( นางเยาวเรศ   ปิยะสนัติ์ ) 

ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ 
 
 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................  
( นางสุรีพร  มงคลดี) 

                              ต  าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................  
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ช่ือโครงกำร  วางแผนกลยทุธโ์รงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) 
โครงกำร  (    )  โครงการใหม่ (  )  โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้น ยทุธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่  3. การทดสอบ การประเมิน การประกนัคุณภาพและพฒันา                                    
                      ยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่  6. การบริหารจดัการ 
สนองเป้ำประสงค์ที ่  7. โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพที่มุ่งเนน้สู่ความ 

    เป็นเลิศ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 5. พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา แบบมีส่วนร่วมเพือ่ส่งเสริมประสิทธิภาพ 

   การจดัการศึกษา 
สนองจุดเน้น           3. จุดเนน้ดา้นการบริหารจดัการ 

  3.2 หน่วยงานในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดบั 
        ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  3.2.1  หน่วยงานในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
            ทุกระดบัทั้งส่วนกลาง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา              
            ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวกนัตฤ์ทยั   จกัรสาน 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององคก์ร  
เนน้กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองคก์รมุ่งหวงัให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเคร่ืองมือที่
จะช่วยใหก้ารบริหารและการจดัการขององคก์รมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แกไ้ขเพิม่เติม  (ฉบบัที่ 2)  พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูป
ระบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  จึงไดเ้นน้ใหห้น่วยงานภาครัฐมีการใชแ้ผนกลยทุธ์
ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิของงาน  เพือ่ใหทุ้กหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่
ชดัเจน  สามารถตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิของงานได ้ ซ่ึงแผนกลยทุธด์งักล่าวสามารถที่จะปรับเปล่ียนได้
ตลอดเวลา  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวง กรม และจงัหวดั 
 ทั้งน้ี  ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะตอ้งน าแผนกลยทุธท์ี่ทนัสมยัมาแปลงไปสู่การปฏิบติั  
โดยการจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ  เพือ่เป็นการก าหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบติัในการ
ด าเนินงาน  รวมทั้งการก าหนดวธีิการใชท้รัพยากรที่มีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุดไวล่้วงหนา้  แผนปฏิบติัการ
ประจ าปีงบประมาณ  จะเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการน ากลยทุธไ์ปสู่การปฏิบติั  ตามแผนงาน/โครงการ                
ที่วางไว ้ และน าไปสู่เป้าหมายเดียวกนั คือความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  ทางโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ไดเ้ล็งเห็น ความส าคญัดงักล่าวของ
แผนพฒันาคุณภาพสถานศกึษา  และแผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2561  จึงไดจ้ดัท าโครงการ
วางแผนกลยทุธโ์รงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพือ่ใหโ้รงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีแผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2561 
เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของพื้นที่และนโยบายของหน่วยเหนือ 

3. เป้ำหมำย 
    เชิงปริมำณ          
    1. จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการเพือ่ปรับยทุธศาสตร์  โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม จ านวน  62  คน  1  คร้ัง ๆ ละ  
1  วนั  
    2. จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการเพือ่จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม จ านวน  62  คน  2  คร้ัง ๆ ละ  2  วนั  
   3. จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา  พ.ศ. 2561  จ  านวน 10  เล่ม 
   4. จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการเพือ่สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561
โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม จ านวน  62  คน  2 คร้ัง ๆ ละ  2  วนั  
   5. จดัประชุม  พฒันาและสรุปงาน 4 ฝ่ายงาน  โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม จ านวน  100  คน  2  คร้ัง ๆ ละ                
2  วนั  
    เชิงคุณภำพ 
    โรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2561   เป็นเคร่ืองมือ 
ในการบริหารจดัการศึกษา  ไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพื้นที่และนโยบายของหน่วยเหนืออยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
     1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
         สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 3 :  การทดสอบ การประเมิน การประกนัคุณภาพและพฒันา 
         ตวัช้ีวดัที่ 5   ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบประกนัคุณภาพภายในที่เขม้แขง็พร้อม 
รับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 



233 
 

        สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 6  :  การบริหารจดัการ 
   ตวัช้ีวดัที่ 12  ร้อยละ 100 ของหน่วยงานสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มีผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบติัราชการระดบัดีมากขึ้นไป 
     2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
          สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 5  พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา แบบมีส่วนร่วมเพือ่ส่งเสริม
ประสิทธ์ิภาพการจดัการศึกษา 
          แนวทางการพฒันา 
          1. จดัท าขอ้มูลสารสนเทศ ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมการบริการการจดัการศึกษา 
พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศการบริหารจดัการศึกษาครอบคลุมทกุดา้น มีคุณภาพและทนัสมยั ประสาน
การน าขอ้มูลสารสนเทศ นโยบายการจดัการศึกษาทุกระดบัสู่การปฏิบติั โดยมุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิ เนน้การมี
ส่วนร่วมการด าเนินการ และมีความรับผดิชอบต่อผลการด าเนินงาน พร้อมน าไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพ  
     3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
1. การมีเป้าหมาย วสิัยทศัน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.1 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เนน้คุณภาพของผูเ้รียนรอบดา้น ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 
   2.2 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   2.3 การวางแผนการบริหารและการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ  
   2.4 การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

อยา่งมีคุณภาพ 
 3. การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิรับชอบต่อผลการจดัการศึกษาใหมี้ 

คุณภาพและไดม้าตรฐาน 
                   4. การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา 
 4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  

        สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 2 การวางแผนกลยทุธ ์
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5. วิธีด ำเนินกำร 

 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาวเิคราะห์
ความสอดคลอ้งยทุธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษากบักลยทุธโ์รงเรียนและ
คณะกรรมการด าเนินการจดัท าแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีการศึกษา  2561 ประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารและครูผูส้อน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาและสรุปงาน 
4 ฝ่ายงาน 

พฤษภาคม 2561 ครูวชิาการ 
ครูธุรการ 

หอ้งธุรการ 

2. เสนอโครงการใหผู้บ้ริหารเห็นชอบและ
อนุมตั ิ

พฤษภาคม  2561 รองฯสุรีพร 
มงคลดี 

หอ้งผูบ้ริหาร 

3.ประชุมเชิงปฏิบตัิการเพือ่วเิคราะห์ความ
สอดคลอ้งยทุธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
กบักลยทุธโ์รงเรียนโดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
จ านวน  62  คน  1 คร้ังๆ ละ 1 วนั 

พฤษภาคม  2561 คณะกรรมการ 
เพือ่ปรับ

ยทุธศาสตร์ 

หอ้งประชุม 
เชียงแสน 

ประชานุสาสน์ 

4. ประชุมเชิงปฏิบตัิการคณะกรรมการ
ด าเนินงานเพือ่แผนปฏิบตัิการประจ าปี
การศึกษา  2561 โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
จ านวน  62  คน  2  คร้ัง ๆ ละ  2  วนั 

พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ 
จดัท า

แผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี

การศึกษา  2561 

หอ้งประชุม 
เชียงแสน 

ประชานุสาสน์ 

5. การด าเนินกิจกรรม 
5.1 จดัท าเอกสารแผนปฏิบตัิการประจ า               
ปีการศึกษา  2561  จ  านวน 10  เล่ม 
5.2 น าแผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา  
2561  เสนอขออนุมตัิการใชง้บประมาณใน
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน 

 
พฤษภาคม 2561 

 
พฤษภาคม 2561 

 
 

 

 
คณะกรรมการ 

จดัท า
แผนปฏิบตัิการ

ประจ าปี
การศึกษา 2561 

 
หอ้งประชุม 
เชียงแสน 

ประชานุสาสน์ 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
5.3  ด าเนินการตามโครงการ
ในแผนปฏิบตัิการประจ าปี
การศึกษา  2561 
6. จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการเพือ่
สรุปผลการด าเนินงาน 4 ฝ่าย 
และแผนปฏิบตัิการประจ าปี
การศึกษา 2561โดยมีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม จ านวน  100  คน  
 2  คร้ัง ๆ ละ  2  วนั 

มิถุนายน 2561 – 
กุมภาพนัธ ์2562 

 
มีนาคม 2562 

 
 
 

ฝ่ายบริหารและ                  
คณะครูทุกคน 

 
 
 

หอ้งประชุม 
เชียงแสน 

ประชานุสาสน์ 

7. รายงานผลการจดักิจกรรม
ตามโครงการวางแผนกลยทุธ์
โรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสน
ประชานุสาสน์) 
 

มีนาคม 2562 คณะกรรมการโครงการ หอ้งผูบ้ริหาร 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด าเนินการปีการศึกษา 2561  

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
 
9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำร 
 1. ครูโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุกคน 
 2. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
 3. เคร่ืองปร๊ินซ์เตอร์ 
 4. กระดาษ A4 จ านวน 5 กล่อง 
 5. เงินทั้งหมด 40,000 บาท (ส่ีหม่ืนบาทถว้น)       
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   ถวัจ่ายทุกรายการ ดงัน้ี 
ที่ รำยกำร จ ำนวน (บำท) หมำยเหตุ 
1 กระดาษ A4 3,000  
2 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมในการจดัประชุม 37,000  

รวม 40,000  
 แบ่งค่าใชจ่้ายแต่ละกิจกรรม  ดงัน้ี 

1. จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการเพือ่ปรับยทุธศาสตร์โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม จ านวน  62 คน                    
1  วนั  เป็นเงิน 2,000 บาท 

2. จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการเพือ่จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม จ านวน  62  คน 4 วนั เป็นเงิน  6,000 บาท  
 3. จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา  2561  จ  านวน 10  เล่ม   เป็นเงิน 2,000 บาท  
    4. จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการเพือ่สรุปผลการด าเนินงาน 4 ฝ่าย  และตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี
การศึกษา 2561 โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม จ านวน  100  คน   4  วนั เป็นเงิน 30,000 บาท 
                รวมงบประมำณ  40,000  บำท 

10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPPมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Context : C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
โอกาสและการส่งเสริมภายในโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process : P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ การจดักิจกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการวางแผนกลยทุธโ์รงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product : P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 
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กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่

เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 
80 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุน
การด าเนินโครงการ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละของกระบวนการ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P P
1
(ผลผลิต)  

ร้อยละของโครงการต่างๆใน
แผนปฏิบตัิการประจ าปี
การศึกษา 2561 ประสบ
ผลส าเร็จตรงตามวตัถุประสงค ์

 
80 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 P
2
(ผลลพัธ)์ 

ร้อยละของครู  นกัเรียน  
ผูป้กครอง และชุมชนมีความ
พงึพอใจ และเช่ือมัน่ต่อการ
บริหารจดัการศึกษาของ
โรงเรียน 

 
80 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 

 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. โรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) มี และแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2561
เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการศึกษา  ไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพื้นที่และนโยบายของหน่วย
เหนืออยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. โรงเรียนไดรั้บความเช่ือมัน่ ศรัทธา จากผูป้กครอง ชุมชน 
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กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ ..................................................................................   
( นางสาวกนัตฤ์ทยั   จกัรสาน) 
ต าแหน่ง  ครูช านาญการพเิศษ 

 
 
 

ผูเ้สนอโครงการ ..................................................................................   
( นางสาวกนัตฤ์ทยั   จกัรสาน) 
ต าแหน่ง  ครูช านาญการพเิศษ 

 
 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................  
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................   
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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โครงกำร/กิจกรรม ประชาสมัพนัธ ์
โครงกำร                            (   )  โครงการใหม่          (  ) โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้น ยทุธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่   5. ICT เพือ่การศึกษา 
สนองเป้ำประสงค์ที่  7. โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพที่มุ่งเนน้สู่ 

                                ความเป็นเลิศเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 5 พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา แบบมีส่วนร่วมเพือ่ส่งเสริม 
                                           ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา 
สนองจุดเน้น  3. จุดเนน้ดา้นการบริหารจดัการ 

   3.2 หน่วยงานในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดบั 
          ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
        3.2.1 หน่วยงานในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                 ทุกระดบัทั้งส่วนกลาง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา      
                 ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางเตรียมใจ  ศรีค  ามา 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562 
 
1.   หลักกำรและเหตุผล 
      งานประชาสมัพนัธ์ เป็นงานที่มีการติดต่อส่ือสารที่จ  าเป็นรูปแบบหน่ึง  เพื่อเผยแพร่ความรู้   ข่าวสาร  
ขอ้มูล  และเร่ืองราวต่างๆจากสถาบนั  องคก์ร  หน่วยงาน  ชุมชน  แหล่งขอ้มูล ความเคล่ือนไหวต่างๆให้
บุคลากรภายในโรงเรียนได้รับรู้  โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกนัในหลายรูปแบบ  นอกจากน้ียงัตอ้งจดัท า 
ขอ้มูล  ข่าวสาร  กิจกรรม  ผลงานของนักเรียน  ครู  และโรงเรียน ประชาสัมพนัธ์  เผยแพร่โดยผ่านส่ือที่
หลากหลายไปยงัภายนอก สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ  เกิดความนิยม เล่ือมใสศรัทธา และมี
ทรรศนะคติที่ดี ในการบริหารงานของโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ  โดยเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนเขา้มามี
ส่วนร่วมทั้งฐานะผูส่้งสารและรับสาร  โรงเรียนบ้านแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) ตระหนักถึง
ความส าคญัของงานประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้การจดัระบบงานประชาสัมพนัธ์  สามารถด าเนินงานเป็น
รูปธรรมอย่างต่อเน่ือง  และชัดเจน   จึงจ าเป็นต้องวางแผนจัดโครงสร้างและบุคลากรรับผิดชอบ  
ตลอดจนการใชส่ื้อ และเทคโนโลยทีี่มีอยู ่ด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งครอบคลุม  ครบวงจร เป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค์  
    1.  เพือ่ประชาสมัพนัธข์อ้มูล  ข่าวสาร  กิจกรรม  เร่ืองราวต่างๆ  เหตุการณ์ปัจจุบนัที่มีประโยชน์ และ 
มีสาระจากภายในและภายนอกโรงเรียนใหบุ้คลากรไดรั้บรู้ในรูปแบบต่างๆ 
     2.  เพือ่เผยแพร่ขอ้มูล  ข่าวสาร  กิจกรรม  และผลงานของโรงเรียนไปยงัสถาบนั  องคก์ร  หน่วยงาน  
ชุมชนรับทราบความความเคล่ือนไหว  การเปล่ียนแปลง  ความส าเร็จของโรงเรียน  สามารถสร้าง
ภาพพจน์ 
3.  เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ 

1. จดัท าวารสารโรงเรียนหลวง  เผยแพร่ข่าวสารความเคล่ือนไหว  ความกา้วหนา้ของโรงเรียนสู่     
ชุมชน  ปีละ 1 คร้ัง 
       2. พฒันาเวบ็ไซดป์ระชาสมัพนัธโ์รงเรียนให้เป็นที่รู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย  ตลอดปีการศึกษา 
       3. จดัท าหนงัสือพมิพส์ายน ้ าจนัเพือ่ประชาสัมพนัธโ์รงเรียนผา่นเวบ็ไซตข์องทางโรงเรียน 
       4. จดักิจกรรมเสียงตามสายโดยผา่นระบบวิทยอุอนไลน์ของทางโรงเรียน 
       5. จดัท าหนงัสือวารสารสายน ้ าจนัเพือ่เสนอความรู้และข่าวสารที่น่าสนใจแก่นกัเรียน 
      เชิงคุณภำพ 
       1.  นกัเรียนและผูป้กครองร้อยละ 90 ของทางโรงเรียนไดรั้บทราบความเคล่ือนไหวของทางโรงเรียน
ผา่นทางวารสารโรงเรียนหลวง 
       2. นกัเรียนร้อยละ 80 ทราบข่าวการประชาสมัพนัธกิ์จกรรม  การด าเนินงานของโรงเรียนในหลาย
รูปแบบ 
       3.  ครู บุคลากรทางการศึกษา  และนกัเรียนร้อยละ  80  ไดรั้บรับทราบความเคล่ือนไหว  การ
เปล่ียนแปลง  ขอ้มูลข่าวสารที่จ  าเป็น และมีประโยชน์ในชีวติประจ าวนั 

4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังานเขต 
    สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 5 :   ICT เพือ่การศึกษา 
    ตวัช้ีวดัที่ 2  ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดบัมีระบบขอ้มูลสารสนเทศเป็นฐานเดียวกนั 

     2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
          สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 5  พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา แบบมีส่วนร่วมเพือ่ส่งเสริม
ประสิทธ์ิภาพการจดัการศึกษา 
            แนวทางการพฒันาที่ 3  เร่งสร้างความรู้ความเขา้ใจให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูเ้ก่ียวขอ้ง รับรู้
ความจ าเป็นและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา และประสานทุกภาคส่วน



241 
 

เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาที่มีความมุ่งพฒันาการศึกษาโดยยดึหลกัธรรมมาภิบาล เชิดชู
เกียรติครูบุคลากรในชุมชน องคก์ร ที่ร่วมรับผดิชอบต่อผล 
           แนวทางการพฒันาที่ 6  สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการจดั
การศึกษาของโรงเรียน และติดตามตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง และประชาสมัพนัธ ์สร้างความเขา้ใจใหน้กัเรียน  
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียนมุ่งพฒันาผูเ้รียนที่เหมาะสมกบัวยั ทกัษะ คุณลกัษณะ  
ของนกัเรียนตอ้งการที่จ  าเป็นต่อการใชชี้วติในอนาคต เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
     3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
1. การมีเป้าหมาย วสิัยทศัน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.3 การวางแผนการบริหารและการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ  

3. การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิรับชอบต่อผลการจดัการศึกษาใหมี้ 
คุณภาพและไดม้าตรฐาน 

                   4. การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา 
 4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  

        สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 2 การวางแผนกลยทุธ ์

5. วิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินงำน 
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 1.1  คณะกรรมการบริหารโครงการ 
 1.2  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการซ่ึง
แต่งตั้ง คณะครูผูรั้บผดิชอบวารสารโรงเรียน
หลวง  หนงัสือพมิพส์ายน ้ าจนั  วทิยอุอนไลน์ 
การพฒันาเวบ็ไซตข์องโรงเรียน   
 1.3  คณะกรรมการติดตามประเมินผล 
 

พ.ค. 2561 ครูผูรั้บผดิชอบ โรงเรียนบา้นแม่จนั 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินงำน 
2.  ประชุมคณะกรรมการ /วางแผน 
 2.1  ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ
เพือ่ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการ 
 2.2  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพือ่
วางแผนการด าเนินการ 
 2.3  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลเพือ่
วางแผนการด าเนินงาน 

 
พ.ค. 2561 

 
พ.ค. 2561 

 
พ.ค. 2561 

 

 
คณะท างาน 

 
คณะท างาน 

 
คณะท างาน 

 
หอ้งประชุมของ

โรงเรียน 
หอ้งประชุมของ

โรงเรียน 
หอ้งประชุมของ

โรงเรียน 

3. ด าเนินกิจกรรม 
   กิจกรรม วารสารโรงเรียนหลวง 
   - ติดต่อโรงพมิพ ์
   - แบ่งหวัขอ้รับผดิชอบในการจดัท า
วารสารโรงเรียนหลวง 
   - ส่งหวัขอ้เร่ืองให้โรงพมิพด์ าเนินการ
จดัพมิพ ์
  กิจกรรม  วิทยุออนไลน์/สายน ้าจัน 
     - คณะกรรมการที่เป็นนกัเรียนโดยมีครู
เป็นที่ปรึกษา 
    - จดัการอบรมการจดัท าหนงัสือพมิพ ์                
สายน ้ าจนัโดยใชโ้ปรแกรม Photo  Scape 
    - รับสมคัรนกัเรียนที่ตอ้งการจดัเสียงตาม
สายในโรงเรียนและฝ่ายเทคนิค 
  - จดัอบรมนกัเรียนที่จดัเสียงตามสายและ
ฝ่ายเทคนิค 
กิจกรรม พัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน   
  -  ปรับปรุง และจดัท าเวป็ไซตข์องโรงเรียน
ใหมี้ความเหมาะสม 

ตลอดปี
การศึกษา 2561 

 
 
 
 
 

คณะท างาน 
 
 
 

หอ้งประชุม ICT 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินงำน 
4.   ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงาน 
 4.1  ติดตามและประเมินผลทุกปีการศึกษา 
 4.2  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน                
ทุกปีการศึกษา 

1 มิ.ย. 2561 ถึง 
15 มี.ค.2562 

ครูผูรั้บผดิชอบ หอ้งประชุม ICT 
 
 

 

6.   ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด าเนินการปีการศึกษา  2561 
7. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
           โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
8.   หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
           งานบริหารงานทัว่ไป 
9.ทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำร 

1. คณะท างานวารสารโรงเรียนหลวง 
2. เงิน  (งบสนบัสนุนการศึกษา) จ  าแนกเป็นหมวดหมู่  ค่าใชจ่้ายโดยละเอียด  ดงัน้ี 

(1) จดัท าวารสารโรงเรียนหลวง รวมเป็นเงิน   80,000  บาท 
(2) จดัท าหนงัสือพมิพส์ายน ้ าจนั                       3,000  บาท 
(3) จดัรายการวทิยอุอนไลน ์                             2,000  บาท 
(4) พฒันาเวบ็ไซตข์องโรงเรียน                      15,000  บาท 
  รวมงบประมำณ 100,000 บำท 

10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรำยละเอยีดดังนี ้
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม  (Context: C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
โอกาสและการส่งเสริมภายในโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือและอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process: P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ   การจดักิจกรรมโครงการ
ประชาสมัพนัธ ์การนิเทศ  การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product: P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 
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กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือ                

ต่อการด าเนินโครงการ 
80 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุน                    
การด าเนินโครงการ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละของการบวนการด าเนินการ       
ที่มีประสิทธิภาพ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P P1 ผลผลิต 
  1. จดัท าวารสารโรงเรียนหลวง   
เผยแพร่ข่าวสารความเคล่ือนไหว  
ความกา้วหนา้ของโรงเรียนสู่  ชุมชน  
ปีละ 1 คร้ัง 
2. พฒันาเวบ็ไซดป์ระชาสมัพนัธ ์
โรงเรียนใหเ้ป็นที่รู้จกักนัอยา่ง
แพร่หลาย  ตลอดปีการศึกษา   
3. จดัท าหนงัสือพมิพส์ายน ้ าจนั เพือ่
ประชาสมัพนัธโ์รงเรียนผา่นเวบ็ไซต์
ของทางโรงเรียน 
4. จดักิจกรรมเสียงตามสายโดยผา่น
ระบบวทิยอุอนไลนข์องทาง
โรงเรียน 
5. จดัท าหนงัสือวารสาร              
สายน ้ าจนัเพือ่เสนอความรู้และ 
ข่าวสารที่น่าสนใจแก่นกัเรียน 

80 ทดสอบ แบบทดสอบ 
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CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
 P2 ผลลพัธ ์

   1. ร้อยละของนกัเรียนและ
ผูป้กครองไดรั้บทราบความ
เคล่ือนไหวของทางโรงเรียน 
ผา่นทางวารสารโรงเรียนหลวง 
2. ร้อยละของนกัเรียนและ
ผูป้กครอง ทราบข่าวการ
ประชาสมัพนัธกิ์จกรรม                      
การด าเนินงานของโรงเรียนใน                 
หลายรูปแบบ 
3.  ร้อยละของครู บุคลากร
ทางการศึกษา  และนกัเรียน 
ไดรั้บรับทราบความเคล่ือนไหว  
การเปล่ียนแปลง  ขอ้มูลข่าวสาร
ที่จ  าเป็น และมีประโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนั 

80 การสงัเกต 
การสมัภาษณ์ 
การประเมิน
พฤติกรรม 

แบบสงัเกต 
แบบสมัภาษณ์ 
แบบตรวจสอบ

รายการ 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
        1. การด าเนินงานประชาสมัพนัธเ์ป็นไปอยา่งมีระบบ  ชดัเจน 

2. มีโครงสร้างการบริหารงานชดัเจนระบุหนา้ที่  สงัเกต   สอบถามขอบข่ายงานกิจกรรมในการด าเนินงาน 
        3. บุคลากรในโรงเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากภายนอกในรูปแบบต่างๆ  อยา่งหลากหลาย 
        4. ชุมชน  หน่วยงาน  องคก์รไดท้ราบความเคล่ือนไหว  ความส าเร็จในดา้นต่างๆ  ของโรงเรียน 
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กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ ..................................................................................  
( นางเตรียมใจ   ศรีค  ามา) 

ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ 
 
 

ผูเ้สนอโครงการ ..................................................................................  
( นางเตรียมใจ   ศรีค  ามา) 

ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ 
 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................  
( นางสุรีพร  มงคลดี) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................  
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ช่ือโครงกำร  สมัพนัธชุ์มชน 
โครงกำร                    (    )  โครงการใหม่          (  ) โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้น ยทุธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่ 3.  การทดสอบ การประเมิน การประกนัคุณภาพและพฒันา                                    
                      ยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่ 6.  การบริหารจดัการ 
สนองเป้ำประสงค์ที่   7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีความเขม้แขง็ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 5. พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา แบบมีส่วนร่วมเพือ่ส่งเสริม 
                                            ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา 
สนองจุดเน้น  3. จุดเนน้ดา้นการบริหารจดัการ 

  3.2 หน่วยงานในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดบั 
       ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  3.2.1 หน่วยงานในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          ทุกระดบัทั้งส่วนกลาง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา      
         ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวศิริรัตน์ จนัทาค า 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไ้ขเพิม่เติมฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบบัที่ 
3 พ.ศ. 2553 มาตราที่  29 ได้บัญญัติแนวทางการจัดการศึกษาไวว้่า ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล 
ข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพือ่พฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา
และความตอ้งการ รวมทั้งหาวธีิการสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันาระหว่างชุมชน นั้น 

โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ไดเ้ห็นความส าคญัในการสร้างสมัพนัธภาพที่ดี
ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน เพราะโรงเรียนมีความจ าเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาโดยมีการประสานงาน ก าหนดแนวทางในการพฒันาโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผูเ้รียนจึงไดจ้ดัใหมี้การด าเนินงานโครงการสมัพนัธชุ์มชนน้ีขึ้นมา 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ใหชุ้มชนไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
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2. เพือ่ใหก้ารบริหารจดัการดา้นสมัพนัธชุ์มชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพบรรลุตามมาตรฐาน
และเป้าหมายที่ก  าหนด 

3. เพือ่สร้างความเขา้ใจระหวา่งชุมชน กบัทางโรงเรียน 
 4. เพือ่ใหชุ้มชนเกิดความพงึพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เช่ือมัน่ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

3. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
1. ผูป้กครองและชุมชน ร้อยละ 90  เขา้มามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
เชิงคุณภำพ  
1. ผูป้กครองและชุมชนมีความพงึพอใจในการจดัการศึกษา 
2. โรงเรียนประสบความส าเร็จในการจดัการศึกษาตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก  าหนด 

4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
     1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
         สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 3  :  การทดสอบ การประเมิน การประกนัคุณภาพและพฒันา 
         ตวัช้ีวดัที่ 5   ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบประกนัคุณภาพภายในที่เขม้แขง็พร้อม 
รับการประเมินคุณภาพภายนอก 
        สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 6  :  การบริหารจดัการ 

   ตวัช้ีวดัที่ 12  ร้อยละ 100 ของหน่วยงานสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบติัราชการระดบัดีมากขึ้นไป 
     3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
1. การมีเป้าหมาย วสิัยทศัน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.1 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เนน้คุณภาพของผูเ้รียนรอบดา้น ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 
 3. การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิรับชอบต่อผลการจดัการศึกษาใหมี้
คุณภาพและไดม้าตรฐาน 
     4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
         สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 3 การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
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5. วิธีด ำเนินกำร 
 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  1.1 คณะกรรมการบริหารงานโครงการ 
  1.2 คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม  
       - ประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาฯ 
       - ประชุมผูป้กครองนกัเรียน 
       - กิจกรรมสวสัดีปีใหม่ 
       - กิจกรรมรดน ้ าด าหวั 
       - ศึกษาดูงานของคณะกรรมการฯ 

พ.ค. 2561 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร , 
ธุรการ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการเพือ่
วางแผนการด าเนินงาน 

มิ.ย. 2561 
 

คณะกรรมการ
บริหารโครงการ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 

3. ด าเนินกิจกรรม 
3.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    -จดัท าขอ้มูลระเบียบวาระการประชุม 

    -ออกหนงัสือแจง้การประชุม
(คณะกรรมการสถานศึกษาฯ, รอง
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา,  หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงาน 4 ฝ่าย 
    - ด าเนินการประชุม/บนัทึกการประชุม 
    - รายงานผลการประชุม 
3.2 กิจกรรมประชุมผูป้กครอง 
    - จดัท าขอ้มูลระเบียบวาระการประชุม 

    - ออกหนงัสือแจง้การประชุมถึง
ผูป้กครอง 
    - ด าเนินการประชุม/บนัทึกการประชุม 
    - รายงานผลการประชุม 
 

 
มิ.ย. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 2561, 
พ.ย. 2561 

 
 

 
 

 
คณะกรรมการ
บริหารกิจกรรม
ประชุม
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
คณะกรรมการ
บริหารกิจกรรม
ประชุม
ผูป้กครอง 

 
โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
3.3 กิจกรรมสวสัดีปีใหม่ 
  - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน                       
แต่ละฝ่ายและหวัหนา้สายชั้น เพือ่วางแผน 
การด าเนินงานกิจกรรมสวสัดีปีใหม่ 
  - แจง้ก าหนดการกิจกรรมสวสัดีปีใหม่ 
  - เตรียมของรางวลัใหก้บันกัแสดง 
  - สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
3.4 กิจกรรมรดน ้ าด าหวัป๋ีใหม่เมือง 
  - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
แต่ละฝ่าย เพือ่วางแผนการด าเนินงาน 
  - ออกหนงัสือเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ร่วมพธีิ
รดน ้ าด าหวั 
  - จดัเตรียมดอกไมธู้ปเทียน น ้ าขม้ินสม้ป่อย 
พวงมาลยัดอกมะลิ และของขวญัด าหวัผูใ้หญ่ 
  - จดัเตรียมสลุง อาสนะ และสถานที่ 
  - นิมนตพ์ระสงฆว์ดักาสา และ 
วดัศรีบุญเรือง 5 รูป 
  - จดัเตรียมอาหาร น ้ าด่ืม และผลไม ้
  - สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
3.5  กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานแต่ละฝ่าย 
เพือ่วางแผนการด าเนินงาน 
- ประสานสถานที่ ที่จะไปศึกษาดูงาน 
- ออกก าหนดการที่จะไปศึกษาดูงานนอก
สถานที ่
- เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ตาม
ก าหนดการ 
- สรุปผลและรายงานผลการศึกษาดูงาน 

30 ธ.ค. 2561 
 
 
 
 
 
 

11 เม.ย.2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ต.ค. 2561 

 

คณะกรรมการ
บริหารกิจกรรม
สวสัดีปีใหม่ 

 
 
 
 

คณะกรรมการ
บริหารกิจกรรม
รดน ้ าด าหวั                
ป๋ีใหม่เมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการ
บริหารกิจกรรม
ศึกษาดูงาน

คณะกรรมการ  
สถานศึกษา 

 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกสถานที ่
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
4.   ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงาน 
 4.1  ติดตามและประเมินผลทุกปีการศึกษา 
 4.2  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน                
ทุกปีการศึกษา 

มี.ค.2562 ครูผูรั้บผดิชอบ หอ้งประชุม ICT 
 
 

 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ด าเนินการปีการศึกษา 2561 

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร  
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำน 
       1. ครูโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุกคน 
       2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       3. ผูป้กครองนกัเรียน , ชุมชน 
      4. เงิน (งบสนบัสนุนอ่ืน) จ  าแนกรายกิจกรรม  ดงัน้ี 
              4.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   จ านวน    20,000  บาท 
              4.2 กิจกรรมประชุมผูป้กครองนกัเรียน   จ านวน    15,000  บาท 
              4.3 กิจกรรมสวสัดีปีใหม่     จ านวน    20,000  บาท 
              4.4 กิจกรรมรดน ้ าด าหวั       จ านวน    25,000  บาท 
              4.5 กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา  จ านวน    20,000  บาท 
                   รวมงบประมำณ จ ำนวน 100,000 บำท 

10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรำยละเอยีดดังนี ้
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม  (Context: C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
โอกาสและการส่งเสริมภายในโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือและอาคารสถานที ่
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 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process: P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ การจดักิจกรรมโครงการ
สมัพนัธชุ์มชน  การนิเทศ การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product: P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 

กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการด าเนิน

โครงการ 
80 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุนการด าเนิน
โครงการ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละของกระบวนการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P P1 ผลผลิต 
ร้อยละของชุมชนที่เกิดความพงึพอใจ 
ภาคภูมิใจ ศรัทธา เช่ือมัน่ในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนท าใหส่้งบุตรหลานมาเขา้เรียน
อยา่งต่อเน่ือง 

100 สอบถาม แบบสอบถาม 

 P2 ผลลพัธ ์
โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
มีการบริหารจดัการดา้นสมัพนัธชุ์มชนเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพบรรลุตามมาตรฐานและ
เป้าหมายที่ก  าหนด 

100 สอบถาม แบบสอบถาม 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมต่างๆและสร้างความภาคภูมิใจ เช่ือมัน่ ศรัทธา ในการ
บริหารจดัการศึกษาของโรงเรียน 
 2.  โรงเรียนเกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 3.  เกิดความสมัพนัธท์ี่ดีระหวา่งชุมชน ผูป้กครอง ครู และนกัเรียน  
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กำรอนุมัติโครงกำร 
 

 
ผูจ้ดัท  าโครงการ...................................................................................  

(นางสาวศิริรัตน์ จนัทาค า) 
ต าแหน่ง ครูผูช่้วย 

 
 

ผูเ้สนอโครงการ.............................................................................. 
(นางสาวศิริรัตน์ จนัทาค า) 
ต าแหน่ง ครูครูผูช่้วย 

 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ.............................................................................. 
(นางสุรีพร  มงคลดี) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ.............................................................................. 
(นายสวา่ง  มโนใจ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ช่ือโครงกำร  สนบัสนุนการบริหารงานในโรงเรียน  
โครงกำร                           (    )  โครงการใหม่          ( ) โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้นยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่   6. การบริหารจดัการ 
สนองเป้ำประสงค์ที ่ 7. โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่  5. พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา แบบมีส่วนร่วมเพือ่ส่งเสริมประสิทธิภาพ 

     การจดัการศึกษา 
สนองจุดเน้น  3. จุดเนน้ดา้นการบริหารจดัการ 

3.2 หน่วยงานในสังกดัสานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดบั       
     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  

                                              3.2.2 หน่วยงานในสงักดัสานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดบั 
               ทั้งส่วนกลาง สานกังานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริม 
               การระดมทรัพยากรในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางศรีสุดา   ทองกลาง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 การจดัการศึกษาเพือ่พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนในสงัคมโลกปัจจุบนั จ  าเป็นตอ้งพฒันาการเรียนรู้ของ
นกัเรียนให้เป็นไปตามยคุสมยั และสนบัสนุนนโยบายการพฒันาของรัฐ  ระบบการบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ      
ในโรงเรียน ไม่วา่จะเป็นงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ   ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป                         
ฝ่ายบริหารงานบุคคล  นบัเป็นปัจจยัพื้นฐานที่สนบัสนุนการพฒันาทั้งดา้นผูเ้รียน บุคลากรครูผูส้อนและ   
สถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ คุณภาพ  ซ่ึงการพฒันาดงักล่าวน้ีจ  าเป็นตอ้งใชว้สัดุ อุปกรณ์  บุคลากร 
และเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัในการเสริมสร้างศกัยภาพ จึงไดจ้ดัท าโครงการสนบัสนุนการบริหารงานใน
โรงเรียน ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
เพือ่พฒันาและเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียนใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง

ในโลกยคุโลกาภิวฒัน์ 
 
 
 



255 
 

3. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ  
โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีการพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาและ 

การบริหารงานแต่ละฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภำพ  
ผูเ้รียน บุคลากรและสถานศึกษาไดรั้บการพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
        สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 6  :  การบริหารจดัการ 

   ตวัช้ีวดัที่ 10  ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
        สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่  5. พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา แบบมีส่วนร่วมเพือ่ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา 
         แนวการพฒันาที่ 5 สร้างระบบคุณภาพของโรงเรียน เพือ่เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจดัการ
คุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
     3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
         สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

1. การมีเป้าหมาย วสิัยทศัน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
4. การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา 

     4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตัิการ 
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5. กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
 

พ.ค. 2561 ฝ่ายบริหาร , 
ธุรการ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

2. ด าเนินงานพฒันาการบริหารงาน
ในโรงเรียนในแต่ละฝ่ายงาน จ าแนก
เป็นกิจกรรมตามงบฯ ดงัน้ี 
  - กิจกรรมตามงบฉุกเฉิน 
  - กิจกรรมตามงบลงทุน 
 

ตลอดปี
การศึกษา 2561 

นางศรีสุดา                     
ทองกลาง 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

3. ติดตาม ตรวจสอบ 
 

ตลอดปี
การศึกษา 2561 

คณะกรรมการ
บริหารงาน 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

4. สรุปผลและประเมินผล มีนาคม 2562 นางศรีสุดา                    
ทองกลาง 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ด าเนินการปีการศึกษา 2561 

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร  
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำน 
    งบประมาณ 2,386,410   บาท จ าแนกเป็นกิจกรรม  ดงัน้ี 
    1. งบฉุกเฉิน  จ านวน 176,280   บาท  (งบอุดหนุนรายหวั)  2,033,850  บาท (งบสนบัสนุนการศึกษา) 
    2. งบลงทุน   จ านวน  176,280   บาท 
         รวมงบประมำณ จ ำนวน   2,386,410   บำท 
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10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรำยละเอยีดดังนี ้
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม  (Context: C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
โอกาสและการส่งเสริมภายในโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือและอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process: P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ การจดักิจกรรมสนบัสนุน       
การบริหารงานในโรงเรียน    การนิเทศ การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product: P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 
 
กำรวัดประเมินผล 
CIPP ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย วธีิการ เคร่ืองมือ 

C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือ
ต่อการด าเนินโครงการ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุนการ
ด าเนินโครงการ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละของกระบวนการ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P P1 ผลผลิต 
ร้อยละของผูเ้รียน บุคลากรและ
สถานศึกษาไดรั้บการพฒันา                  
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

100 สอบถาม แบบสอบถาม 

 P2 ผลลพัธ ์
ร้อยละของระบบการบริหารจดั
การศึกษา โรงเรียนบา้นแม่จนั 
(เชียงแสนประชานุสาสน์)                           
ที่มีประสิทธิภาพ 

100 สอบถาม แบบสอบถาม 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีการพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาและ
การบริหารงานแต่ละฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ 
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กำรอนุมัติโครงกำร 
 

 
ผูจ้ดัท  าโครงการ...............................................................................   

(นางศรีสุดา   ทองกลาง) 
ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ 

 
 
 

ผูเ้สนอโครงการ..............................................................................   
(นางศรีสุดา   ทองกลาง) 

ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ 
 
 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ............................................................................  
(นางสุรีพร  มงคลดี) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ.......................................................................................   
(นายสวา่ง  มโนใจ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ช่ือโครงกำร  นิเทศภายใน 
โครงกำร  (    )  โครงการใหม่ ( )  โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้น ยทุธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่  3. การทดสอบ การประเมิน การประกนัคุณภาพและพฒันา                                    
สนองเป้ำประสงค์ที ่ 7. โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพที่มุ่งเนน้สู่ความ  

    เป็นเลิศเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่  5. พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา แบบมีส่วนร่วมเพือ่ส่งเสริมประสิทธิภาพ 

    การจดัการศึกษา 
สนองจุดเน้น  2. จุดเนน้ดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2.1 ครูไดรั้บการพฒันาองคค์วามรู้ และทกัษะในการส่ือสารมีสมรรถนะใน 
      การสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ  
2.1.3  ครูไดรั้บการนิเทศแบบกลัยาณมิตร โดยสานกังานเขตพื้นที่การศึกษา  
         ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหวา่งโรงเรียน หรือ 
         ภาคส่วนอ่ืน ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางศุจินนัท ์ ปาละมี 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 หมวด 7 ครูคณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา  มาตรา 52 ส่งเสริมใหมี้ระบบ กระบวนการผลิต การพฒันาครู คณาจารย ์และ
บุคลากรทางการศึกษา ใหมี้คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกบัการเป็นวชิาชีพชั้นสูง  โดยการก ากบัให้
สถาบนัที่ท  าหน้าที่ผลิตและพฒันาครู  คณาจารยร์วมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม และ
เขม้แข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพฒันาบุคลากรประจ าการอยา่งต่อเน่ือง  นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การพฒันาคุณภาพมาตรฐาน  พฒันาสมรรถนะของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา  เพือ่พฒันาระบบการวดัประเมินผลเพือ่พฒันาการเรียนการสอน และระบบการติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา เพือ่ยกระดบัคุณภาพการศึกษา  ฉะนั้นการนิเทศภายในเป็นกระบวนการหน่ึง
ที่จะช่วยปรับปรุงแกไ้ข  ปฏิรูปการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  โดยอาศยัความร่วมมือของบุคลากรภายใน
โรงเรียน  ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  แนะน าให้ค  าปรึกษาเพื่อร่วมกนัปฏิรูปการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามแนวปฏิรูป  ซ่ึงจะส่งผลต่อนักเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข  และเพื่อเป็นการสร้างขวญั
ก าลงัใจในการท างานเพื่อบรรลุตามจุดประสงค ์และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  โดยอาศยัการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของครูเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุน  ส่งเสริมจน
บงัเกิดผลสมัฤทธ์ิและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
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 จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าว  โรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์)  จึงไดจ้ดัท า
โครงการนิเทศภายในโรงเรียนขึ้น เพือ่ช่วยใหก้ารท างานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
    เชิงปริมำณ 
        เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนทุกคนใหสู้งขึ้น 
     เชิงคุณภำพ 

1. เพือ่ใหโ้รงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในโรงเรียนอยา่งเป็น
ระบบ มีความเขม้แขง็และเกิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

2. เพือ่ปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครูใหมี้คุณภาพ 

3. เป้ำหมำย 
    เชิงปริมำณ 
     นกัเรียนโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์)มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 80 
    เชิงคุณภำพ 
     1. โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ   
มีความเขม้แขง็และเกิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้นร้อยละ 90 
     2. เพือ่ปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครูใหมี้คุณภาพร้อยละ 90 

4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
      1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
         สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 3 :  การทดสอบ การประเมิน การประกนัคุณภาพและพฒันา 
         ตวัช้ีวดัที่ 5   ร้อยละ 100  ของสถานศึกษามีระบบประกนัคุณภาพภายในที่เขม้แขง็พร้อมรับ                   
การประเมินคุณภาพภายนอก 
       2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
           สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 5 พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา แบบมีส่วนร่วมเพือ่ส่งเสริม
ประสิทธ์ิภาพการจดัการศึกษา 
            แนวทางการพฒันาที่ 7 พฒันาระบบนิเทศ ติดตาม และรายงานผลใหมี้ความเขม้แขง็ ต่อเน่ืองเป็น
รูปธรรมหลากหลายมิติ เนน้การนิเทศแบบกลัยาณมิตร  
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       3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
1. การมีเป้าหมาย วสิัยทศัน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.1 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เนน้คุณภาพของผูเ้รียนรอบดา้น ทุกกลุ่มเป้าหมาย     
          และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 
3. การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิรับชอบต่อผลการจดัการศึกษาใหมี้ 

คุณภาพและไดม้าตรฐาน 
4. การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา 

      4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
           สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 1  การน าองคก์ร  

5. กิจกรรมและผลกำรด ำเนินกำร 
 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างาน 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
ภายใน 

พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบริหาร โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

2. ด าเนินการวางแผน 
- ศึกษาขอ้มูลสารสนเทศ 
- ประมวลสภาพปัญหาและ 
ความตอ้งการ 
- ก าหนดจุดมุ่งหมายการนิเทศ
เน้ือหาการนิเทศ  
- ออกแบบการนิเทศ ส่ือนิเทศ 
เคร่ืองมือ  
- ก าหนดกรอบการประเมิน 
วธีิการติดตามและรายงานผล  
ขออนุมตัิโครงการ งบประมาณ 
 

มิถุนายน  2561 คณะกรรมการ 
นิเทศภายใน 

 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
3. ด าเนินการ ตามแผนนิเทศ 
แบ่งหนา้ที่ภาระงาน ประสาน
บุคคลที่เก่ียวขอ้ง  และนิเทศตาม
แผนที่ก  าหนด 

กรกฎาคม 2561 - 
กุมภาพนัธ ์ 2562 

คณะกรรมการ 
นิเทศภายใน 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

4. ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผล 

กนัยายน 2561 ,
มีนาคม 2562 

คณะกรรมการ 
นิเทศภายใน 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

5. น าผลการประเมินมาปรับปรุง 
รายงานผลใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 

มีนาคม  2562 คณะกรรมการ 
นิเทศภายใน 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ด าเนินการปีการศึกษา 2561 

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร  
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานบริหารวชิาการ 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำน 
 งบประมาณ 5,000 บาท  

10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรำยละเอยีดดังนี ้
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม  (Context: C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
โอกาสและการส่งเสริมภายในโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือและอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process: P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ การจดักิจกรรมนิเทศภายใน 
การนิเทศ การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product: P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 
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กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย วธีิการ เคร่ืองมือ 
C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการ

ด าเนินโครงการ 
80 นิเทศ แบบนิเทศภายใน 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุนการด าเนิน
โครงการ 

80 นิเทศ แบบนิเทศภายใน 

P ร้อยละของการบวนการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ 

80 นิเทศ แบบนิเทศภายใน 

P P1 ผลผลิต 
  ร้อยละของนกัเรียนโรงเรียนบา้นแม่จนั 
(เชียงแสนประชานุสาสน์) ที่มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น  

80 นิเทศ แบบนิเทศภายใน 

 P2 ผลลพัธ ์
   1. ร้อยละของรูปแบบและกระบวนการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลในโรงเรียน
เป็นระบบ มีความเขม้แขง็และเกิดการ
เปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
   2. ร้อยละของการจดัการเรียนการสอน
ของครูที่มีคุณภาพ 

90 นิเทศ แบบนิเทศภายใน 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นกัเรียนโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์)มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
2. โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ 

 มีความเขม้แขง็และเกิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
3. เพือ่ปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครูใหมี้คุณภาพ 
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กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ …………….................................................…………………..  
(นางศุจินนัท ์  ปาละมี) 
ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

 
 

ผูเ้สนอโครงการ .........................................................................................  
(นางชญัชนา  ทุนอินทร์) 

ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ  
 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..............................................................................   
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ..................................................................................   
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ช่ือโครงกำร  ประกนัคุณภาพภายใน 
โครงกำร  (    )  โครงการใหม่ ( )  โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้น ยทุธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่  3. การทดสอบ การประเมิน การประกนัคุณภาพและพฒันา                                    
สนองเป้ำประสงค์ที ่ 4.  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  และเป็นกลไก    
                                         ขบัเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพมาตรฐานระดบัสากล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 5. พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพือ่ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การจดัการศึกษา 
สนองจุดเน้น         3. จุดเนน้ดา้นการบริหารจดัการ  
                                      3.2 หน่วยงานในสงักดัสานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดบั   

   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
   3.2.1  หน่วยงานในสงักดัสานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
             ทุกระดบัทั้งส่วนกลาง สานกังานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  
             ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วน เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวกระแสสินธ ์ สิงห์แกว้ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 โลกในยคุปัจจุบนั  เป็นยคุโลกาภิวตัน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  และ
การเปล่ียนแปลงทีเกิดขึ้นอยา่งรวดเร็ว  จึงจ าเป็นที่แต่ละประเทศตอ้งเรียนรู้ที่จะปรับตวัให้ทนักบัการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยูต่ลอดเวลา  และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกบัความทา้ทาย  จากกระแสโลก  โดย
ปัจจยัส าคญัที่จะเผชิญการเปล่ียนแปลงและความทา้ทายดงักล่าว  ไดแ้ก่  คุณภาพของคน 
 การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเร่ืองที่มีความจ าเป็นเป็นอยา่งยิ่งโดยจะตอ้ง
เป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ  เพื่อท าให้ศกัยภาพที่มีอยูใ่นตวัคนไดรั้บการพฒันาอยา่งเต็มที่  ท  าให้เป็นคนที่
รู้จกัคิดวเิคราะห์  รู้จกัแกปั้ญหา  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ รู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเอง  สามารถปรับตวัใหท้นั
กบัการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยา่งรวดเร็ว  มีจริยธรรม  คุณธรรม  รู้จกัพึ่งตนเอง  และสามารถด ารงชีวิต
อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเป็นสุข 
 ถึงแม้ว่าในระยะที่ผ่านมา  ไดมี้ความพยายามในการพฒันาคุณภาพการศึกษาไทยมาโดยตลอด  
แต่จากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัมธัยมศึกษาของกรมวชิาการ ปี 2540 พบวา่  คะแนน
เฉล่ียวชิาต่างๆ ส่วนใหญ่มีค่าต  ่ากวา่ร้อยละ 50 เป็นตน้วา่คะแนนเฉล่ียในวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ของ
นกัเรียนชั้น ม.6 มีค่าไม่ถึงร้อยละ 30 แสดงวา่นกัเรียนท าขอ้สอบไดไ้ม่ถึง 1 ใน 3 ของขอ้สอบทั้งหมด 
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 นอกจากผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการแล้ว จริยธรรม  คุณธรรม  และความปลอดภยัของร่างกายและ
จิตใจของเด็กไทยก็อยูใ่นสภาวะเส่ียงเช่นเดียวกนั  ดงัตวัอยา่งของปัญหายาเสพติดที่ก  าลงัแพร่ระบาดอยู่
ในสถานศึกษาขณะน้ี 
 ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้ น  จากการศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เก่ียวกับการท าขอ้สอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของ
สมาคมนานาชาติเพื่อการประเมินผลทางการศึกษา  พบวา่  เด็กไทยท าคะแนนไดดี้ส าหรับขอ้สอบแบบ
เลือกตอบ  ที่ใชท้กัษะพื้นฐาน ( เช่น การบวก ลบ คูณ หาร ) หรือขอ้สอบที่ใชค้วามจ า  แต่ไม่สามารถท า
ขอ้สอบที่เป็นโจทยปั์ญหา  ที่ตอ้งคิดวเิคราะห์  หรือตอ้งเขียนค าตอบอธิบายยาวๆ แสดงใหเ้ห็นถึงปัญหา
ในการคิดวิเคราะห์  และการเรียบเรียงความคิดออกมาเป็นค าพูดของเด็กไทย  ในขณะที่ความสามารถ
ดงักล่าว  เป็นเร่ืองที่จ  าเป็นส าหรับการด ารงชีวติในโลกปัจจุบนั 
 จากที่กล่าวขา้งตน้  แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการศึกษาของไทยที่จ  าเป็นจะตอ้งได้รับการ
พฒันาปรับปรุงใหดี้ขึ้น  ไม่วา่จะเป็นดา้นสติปัญญา  ความรู้  ความสามารถ  หรือจริยธรรม  คุณธรรม   
 ดว้ยเหตุน้ี  จึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งพฒันาคุณภาพทางการศึกษาของไทย  โดยจะตอ้งเร่ิมจาก
สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการพฒันาคุณภาพของตนเอง  โดยในการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษานั้น  
จะตอ้งมีการประกนัคุณภาพภายในผสมผสานอยูใ่นกระบวนการบริหารและการจดัการเรียนการสอน
ตามปกติของสถานศึกษาเพือ่พฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา  อนัจะเป็นการสร้างความ
มัน่ใจว่าสถานศึกษาจะจดัการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน  เพื่อท าให้เด็กไทยเป็นคนดี  มี
ความสามารถและมีความสุข  จะไดช่้วยกนัสร้างสรรคส์งัคมใหมี้สนัติ  ส่ิงแวดลอ้มย ัง่ยนื  เศรษฐกิจมัน่คง  
สามารถร่วมมือและแข่งขนักบัประเทศอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีในสังคมโลกต่อไป  การประกนัคุณภาพ
ภายในจึงเป็นงานส าคญัของสถานศึกษา  โดยสถานศึกษา  เพือ่ผูเ้รียนและสงัคมโดยรวม 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 

3. เป้ำหมำย 
    เชิงปริมำณ 

โรงเรียนผา่นการประเมินภายนอกในระดบัดีมาก 
    เชิงคุณภำพ 

โรงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพที่เขม้แขง็เพือ่รองรับการประเมิน 
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4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
     1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
         สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 3 :  การทดสอบ การประเมิน การประกนัคุณภาพและพฒันา 
          ตวัช้ีวดัที่ 5   ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบประกนัคุณภาพภายในที่เขม้แขง็พร้อมรับ                   
การประเมินคุณภาพภายนอก 
     2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
          สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 5  พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพือ่ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา 
           แนวทางการพฒันาที่ 8  ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนใหมี้ความเขม้แขง็  เพือ่พฒันา
คุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
     3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 4  ระบบการประกนัคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
1. การใชร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในเพือ่ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาใหดี้ยิง่ขึ้น 

    4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
         สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 1  การน าองคก์ร  

5. วิธีกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 

1.การเตรียมการ 
  1.1 เตรียมความพร้อมของบุคลากร 

-  สร้างความตระหนกั 
-  พฒันาความรู้และทกัษะ 

  1.2 แต่งตั้งกรรมการที่รับผดิชอบ 

พฤษภาคม 
2561 

คณะกรรมการ
บริหารงานประกนั
คุณภาพภายใน 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

2. การด าเนินการ 
 2.1 วางแผนการปฎิบตัิงาน 
  - ก าหนดเป้าหมายหรือมาตรฐาน
การศึกษา 
  - จดัล าดบัความส าคญัของเป้าหมาย 
  - ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

 
มิถุนายน 
2561 

 

 
คณะกรรมการ

บริหารงานประกนั
คุณภาพภายใน 

 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
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กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
  - ก าหนดระยะเวลา 
  -  ก าหนดงบประมาณ 
  -  ก าหนดผูรั้บผดิชอบ 
2.2 ด าเนินงานตามแผน 
  -  ส่งเสริม  สนบัสนุน 
  -  จดัส่ิงอ านวยความสะดวก 
สนบัสนุนทรัพยากร 
  -  ก ากบั  ติดตาม 
  -  ใหก้ารนิเทศ 
2.3  ตรวจสอบประเมินผล 
  -  วางกรอบการประเมิน 
  -  จดัหาหรือจดัท าเคร่ืองมือ 
  -  เก็บขอ้มูล 
  -  วเิคราะห์ขอ้มูล 
  -  แปลความหมาย 
  -  ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพ 
การประเมิน 
2.4  น าผลการประเมินมาปรับปรุง 
  -  ปรับปรุงการปฏิบตัิงานของ
บุคลากร 
  -  วางแผนในระยะต่อไป 
  -  จดัท าขอ้มูลสารสนเทศ 

 
 
 

มิถุนายน – 
สิงหาคม 
2561 

 
 
 

กนัยายน 
 2561 

 
 
 
 
 
 

ธนัวาคม 
 2561 

 

 
 
 

คณะกรรมการ
บริหารงานประกนั
คุณภาพภายใน 

 
 
 

คณะกรรมการ
บริหารงานประกนั
คุณภาพภายใน 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
บริหารงานประกนั
คุณภาพภายใน 

 
 

3. การรายงาน 
  3.1  จดัท ารายงานประเมินตนเอง
หรือรายงานประจ าปี 
  -  รวบรวมผลการด าเนินงานและ
ผลการประเมิน 
  -  วเิคราะห์ตามมาตรฐาน 
  -  เขียนรายงาน 

 
มีนาคม 2562 

คณะกรรมการ
บริหารงานประกนั
คุณภาพภายใน 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ด าเนินการปีการศึกษา 2561 

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร  
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำน 
 งบประมาณ 15,000 บาท  

10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรำยละเอยีดดังนี ้
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม  (Context: C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
โอกาสและการส่งเสริมภายในโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือและอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process: P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ การจดักิจกรรมโครงการ
ประกนัคุณภาพภายใน   การนิเทศ การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product: P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 

กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 

C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือ
ต่อการด าเนินโครงการ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุนการ
ด าเนินโครงการ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละของการบวนการด าเนินการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 
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CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
P P1 ผลผลิต 

     โรงเรียนมีระบบประกนั
คุณภาพที่เขม้แขง็เพือ่รองรับการ
ประเมิน 

90 ประเมิน แบบประเมิน 

 P2 ผลลพัธ ์
     โรงเรียนผา่นการประเมิน
ภายนอกในระดบัดีมาก 

90 ประเมิน แบบประเมิน 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) ผ่านการประเมินภายนอกในระดบัดีมาก 
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กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 
 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ...................................................................................  
(นางสาวกระแสสินธ ์  สิงห์แกว้) 

ต าแหน่ง  ครูช านาญการ 
 
 

ผูเ้สนอโครงการ........................................................................................  
(นางสาวกระแสสินธ ์  สิงห์แกว้) 

ต าแหน่ง  ครูช านาญการ 
 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ .......................................................................................   
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ...........................................................................................   
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ช่ือโครงกำร  โครงการพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศโรงเรียน 
โครงกำร  (    )  โครงการใหม่ ()  โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้นยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่     5. ICT เพือ่การศึกษา 
สนองเป้ำประสงค์ที ่ 7. โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพที่มุ่งเนน้สู่ความ 

เป็นเลิศเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 5. พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา แบบมีส่วนร่วมเพือ่ส่งเสริมประสิทธิภาพ 

     การจดัการศึกษา 
สนองจุดเน้น  3. จุดเนน้ดา้นการบริหารจดัการ 

  3.2  หน่วยงานในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดบั 
        ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  3.2.1 หน่วยงานในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
           ทุกระดบัทั้งส่วนกลาง ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา และสถานศึกษา      
           ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวจิราภรณ์  พรมรัตน์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล 1 
ถึงมธัยมศึกษาปีที่ 3  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ซ่ึงในการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ แต่
ผลการส ารวจสภาพปัจจุบนั ปัญหา และอุปสรรคงานสารสนเทศของโรงเรียนพบวา่ ระบบขอ้มูลสารสนเทศ
ยงัไม่เป็นปัจจุบนั และขาดระบบในการจดัการ นอกจากน้ียงัพบว่าโรงเรียนขาดบุคลากรในการด าเนินงาน 
หรือดูแลระบบ และขาดงบประมาณในการจดัหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือต่าง ซ่ึงผลของการส ารวจท าใหท้ราบว่า
ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนต้องได้รับการพัฒนา   เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ
ประสานงาน และท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของ
โรงเรียน  นักเรียนและบุคลากรเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในยคุส่ือ ICT จึง
จ าเป็นตอ้งพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ ทั้งในดา้นการจดัเก็บ การน าขอ้มูลที่ถูกตอ้งไปใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ทนัต่อเหตุการณ์ อีกทั้งการน าขอ้มูลสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มาบริการใหก้บันกัเรียนและชุมชน ใชใ้น
การศึกษาคน้ควา้ประกอบการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนองกลยทุธก์ารพฒันาประสิทธิภาพ
การบริหารและการจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศและเช่ือมโยงเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและการ 
ส่ือสารไดทุ้กระดบัและสนองมาตรฐานการศึกษาจึงเสนอโครงการน้ีขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
   1. เพือ่สร้างและพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนใหส้มบูรณ์และเป็นปัจจุบนั 
   2. เพือ่รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศพื้นฐานและจ าเป็นในการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของสถานศึกษา  
   3. เพือ่เป็นแหล่งใหบ้ริการและเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผูส้นใจ 

3. เป้ำหมำย 
    เชิงปริมำณ 
          โรงเรียนมีระบบขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนัขึ้นร้อยละ 80 
    เชิงคุณภำพ 

 1. โรงเรียนมีขอ้มูลสารสนเทศที่ครบถว้นสมบูรณ์  ครอบคลุมในทุกดา้น 

 2.  โรงเรียนสามารถน าขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้นการวางแผนพฒันาโรงเรียนให้เกิด 
      ประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 5  :  ICT เพือ่การศึกษา 
 ตวัช้ีวดัที่ 2 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดบัมีระบบขอ้มูลสารสนเทศเป็นฐานเดียวกนั 

    2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
        สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 5 พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา แบบมีส่วนร่วมเพือ่ส่งเสริมประสิทธ์ิ
ภาพการจดัการศึกษา 
         แนวทางการพฒันาที่ 1 จดัท าขอ้มูลสารสนเทศ ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมการ
บริการการจดัการศึกษา พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศการบริหารจดัการศึกษาครอบคลุมทุกดา้น มี
คุณภาพและทนัสมยั ประสานการน าขอ้มูลสารสนเทศ นโยบายการจดัการศึกษาทุกระดบัสู่การปฏิบติั 
โดยมุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิ เนน้การมีส่วนร่วมการด าเนินการ และมีความรับผดิชอบต่อผลการด าเนินงาน 
พร้อมน าไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพ  
    3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 

  สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  1. การมีเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
  2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
      2.3 การวางแผนการบริหารและการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ  
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    3. การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิรับชอบต่อผลการจดัการศึกษาใหมี้ 
คุณภาพและไดม้าตรฐาน 

    4. การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา 
      4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
          สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 4  การวดั การวิเคราะห์  และการจดัการความรู้ 

5. วิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ พฒันางานขอ้มูล
สารสนเทศโรงเรียน    

พฤษภาคม 
2561 

น.ส.จิราภรณ์  
พรมรัตน์ 
และคณะ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ เพือ่วางแผนพฒันาพฒันา
งานขอ้มูลสารสนเทศโรงเรียน    

มิถุนายน  2561 น.ส.จิราภรณ์  
พรมรัตน์ 
และคณะ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

3. ด าเนินกิจกรรม 
   1. จดัแฟ้มงาน  เอกสารต่างๆใหเ้ป็น
ระบบ 
   2. จดัเกียรติบตัร  วฒิุบตัรต่างๆ ทั้ง
ของผูบ้ริหาร  ครู  และนกัเรียนให้เป็น
ระบบ 

ตลอดปี
การศึกษา 2561 

 

น.ส.จิราภรณ์  
พรมรัตน์ 
และคณะ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

4. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน มีนาคม 2562 น.ส.จิราภรณ์  
พรมรัตน์ 
และคณะ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด าเนินการในปีการศึกษา 2561  

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 งานวชิาการของโรงเรียน 
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9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำร 
 1. ครูโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์)  
 2. งบประมาณ จ าแนกรายละเอียด   ดงัน้ี 
              - ค่าวสัดุ อุปกรณ์   จ  านวน 10,000  บาท 

10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Context : C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process : P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ   การจดักิจกรรมโครงการ
พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศโรงเรียน  การนิเทศ  การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product : P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 

     กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่

เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 
80 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุน
การด าเนินโครงการ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละของกระบวนการ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P P
1
(ผลผลิต)  

    ร้อยละของระบบขอ้มูล
สารสนเทศของโรงเรียนที่
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนัขึ้น 

 
90 

 
ประเมิน 

 

 
แบบประเมิน 

P
2
(ผลลพัธ)์ 

  - ร้อยละของการน าขอ้มูล
สารสนเทศมาใชใ้นการ
วางแผนพฒันาโรงเรียนใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
90 

 

 
ประเมิน 

 

 
- แบบประเมิน 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีระบบขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบนัสามารถน ามาใชง้าน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนสามารถน าขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้นการวางแผนพฒันาโรงเรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 
 
กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 

ผูจ้ดัท  าโครงการ........................................................................  
(นางสาวจิราภรณ์  พรมรัตน์) 

ต าแหน่ง  ครูผูช่้วย 
 
 

ผูเ้สนอโครงการ............................................................................  
(นางสาวจิราภรณ์  พรมรัตน์) 

ต าแหน่ง  ครูผูช่้วย 
 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ ..........................................................................   
( นางสุรีพร  มงคลดี ) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ ............................................................................   
( นายสวา่ง  มโนใจ ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 



277 
 

ช่ือโครงกำร  บริหารงานเงินรายไดส้ถานศึกษา 
โครงกำร                           (    )  โครงการใหม่          ( ) โครงการต่อเน่ือง 
สนองจุดเน้น ยทุธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำที่ 6.  การบริหารจดัการ 
สนองเป้ำประสงค์ที ่ 7. โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 5. พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา แบบมีส่วนร่วมเพือ่ส่งเสริมประสิทธิภาพ 

การจดัการศึกษา 
สนองจุดเน้น  3. จุดเนน้ดา้นการบริหารจดัการ 

3.2 หน่วยงานในสังกดัสานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดบั       
     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  

                                              3.2.2  หน่วยงานในสงักดัสานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดบั 
               ทั้งส่วนกลาง สานกังานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริม 
               การระดมทรัพยากรในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางศรีสุดา   ทองกลาง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2561 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวา่ดว้ยการบริหารจดัการเก่ียวกบัเงิน
รายได้สถานศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกดัเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549 ก าหนดเงิน
รายไดส้ถานศึกษา ไดแ้ก่  เงินรายไดแ้ละผลประโยชน์ทั้งหลายที่เกิดจากราชพสัดุ  เบี้ยปรับการผดิสัญญา
ลาศึกษา  เบี้ยปรับการผิดสัญญาซ้ือทรัพยสิ์นหรือจา้งท าของที่ด าเนินการโดยเงินงบประมาณ  เงินที่มีผู ้
มอบให ้และเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนที่สถานศึกษาไดรั้บไวเ้ป็นกรรมสิทธ์ิ  แต่ไม่รวมถึงเงินงบประมาณ
รายจ่าย 
           โรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) เป็นโรงเรียนที่จดัการศึกษาตั้งแต่ระดบัชั้นปฐมวยั 
ถึงมัธยมศึกษาตอนตน้  มีจ  านวนนักเรียนทั้งส้ิน  1,544  คน มีเงินรายได้สถานศึกษาที่จากการเช่าที่
ประกอบการอาหารกลางวนันักเรียน   เงินจากการเช่าสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียน  จ  านวน 500,000 บาทต่อปี
การศึกษา  และเพื่อเป็นการบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อจัด
การศึกษาส าหรับนักเรียน  ให้นักเรียนได้รับประโยชน์และมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา และการศึกษาชาติ   โรงเรียนจึงไดจ้ดัท าโครงการบริหารงานเงินรายไดส้ถานศึกษา ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
เพือ่บริหารจดัการเงินรายไดส้ถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา

ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนมากที่สุด 

3. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ  
โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีการบริหารจดัการเงินรายไดส้ถานศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภำพ  
ผูเ้รียน บุคลากรและสถานศกึษาไดรั้บการพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ สพฐ/สพป , แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    1. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
        สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ที่ 6  :  การบริหารจดัการ 
         ตวัช้ีวดัที่ 10  ร้อยละ 80  ของสถานศึกษาใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    2. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
        สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ 5  พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา แบบมีส่วนร่วมเพือ่ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา 
        แนวการพฒันาที่ 5 สร้างระบบคุณภาพของโรงเรียน เพือ่เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจดัการ
คุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
     3. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
         สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

1. การมีเป้าหมาย วสิัยทศัน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
4. การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา 

     4. สอดคลอ้งรองรับ BEIDQM  
สอดคลอ้งกบัหมวดที่ 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตัิการ 
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5. กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรมที ่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ด ำเนินกำร 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
 

พ.ค. 2561 ฝ่ายบริหาร , 
ธุรการ 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

2. ด าเนินงานพฒันาการบริหารจดั
การเงินรายไดส้ถานศึกษาจ าแนกเป็น
กิจกรรมตามงบฯ ดงัน้ี 
  - กิจกรรม สนบัสนุนประกนัสงัคม 
  - กิจกรรม จา้งคนงานรายวนั 
  - กิจกรรม สนบัสนุนการจดัการศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 2561 

นางศรีสุดา                     
ทองกลาง 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

3. ติดตาม ตรวจสอบ 
 

ตลอดปี
การศึกษา 2561 

คณะกรรมการ
บริหารงาน 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

4. สรุปผลและประเมินผล มีนาคม 2562 นางศรีสุดา                    
ทองกลาง 

โรงเรียนบา้นแม่จนัฯ 
 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ด าเนินการปีการศึกษา 2561 

7. สถำนทีด่ ำเนินกำร  
 โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

8. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

9. ทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำน 
    งบประมาณ 500,000   บาท จ าแนกเป็นกิจกรรม  ดงัน้ี 
   1. กิจกรรม สนบัสนุนประกนัสงัคม จ านวน      96,000    บาท 

  2. กิจกรรม จา้งคนงานรายวนั  จ านวน    384,000 บาท 
  3. กิจกรรม สนบัสนุนการจดัการศึกษา จ านวน       20,000 บาท 
      รวมงบประมำณ จ ำนวน   500,000   บำท 

 
 



280 
 

10. กำรติดตำมประเมินผล ประเมินผลทั้งด้ำน CIPP มีรำยละเอยีดดังนี ้
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม  (Context: C) ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียน 
โอกาสและการส่งเสริมภายในโรงเรียน 
 ดา้นปัจจยั (Input : I) ในการสนบัสนุนโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ส่ือ วสัดุ-อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือและอาคารสถานที ่
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process: P) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ การจดักิจกรรมโครงการ
บริหารงานเงินรายไดส้ถานศึกษา การนิเทศ การติดตาม 
 ดา้นผลการด าเนินการ (Product: P) ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
โครงการดา้นผลผลิต (เชิงปริมาณ) และดา้นผลลพัธ ์(เชิงคุณภาพ) 
 
กำรวัดประเมินผล 

CIPP ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร เคร่ืองมือ 
C ร้อยละของสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือ

ต่อการด าเนินโครงการ 
80 สอบถาม แบบสอบถาม 

I ร้อยละของปัจจยัที่สนบัสนุนการ
ด าเนินโครงการ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P ร้อยละของกระบวนการ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

P P1 ผลผลิต 
   ร้อยละของการบริหารจดัการเงิน
รายไดส้ถานศึกษาใหมี้
ประสิทธิภาพสูงสุด                                  
เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา                 
ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
มากที่สุด 

90 ประเมิน แบบประเมิน 

 P2 ผลลพัธ ์
    ร้อยละของผูเ้รียน บุคลากร
และสถานศึกษาไดรั้บการพฒันา
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

90 สอบถาม แบบสอบถาม 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีการบริหารจดัการเงินรายไดส้ถานศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนมากที่สุด 
 
 

กำรอนุมัติโครงกำร 
 
 

 
ผูจ้ดัท  าโครงการ..........................................................................   

(นางศรีสุดา   ทองกลาง) 
ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ 

 
 
 

ผูเ้สนอโครงการ..........................................................................     
(นางศรีสุดา   ทองกลาง) 

ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ 
 
 
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ..........................................................................   
(นางสุรีพร  มงคลดี) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ..........................................................................     
(นายสวา่ง  มโนใจ) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ค ำน ำ 
 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2561  ของโรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) 
จัดท าขึ้ นเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาตามยทุธศาสตร์ปฏิบตัิราชการ 4  ปี  ของกระทรวงศึกษาธิการ  และแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) ปีการศึกษา 2559 – 2563   

แผนปฏิบติัการฉบบัน้ี ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาเรียบร้อยแลว้  จึงหวงั
เป็นอยา่งยิง่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัภารกิจของสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาทุกดา้นต่อไป 

 
 
 
 
 
                          (นายสวา่ง    มโนใจ) 
                                                ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ก 
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สำรบัญ 
 
 

ค าน า                   ก 
สารบญั                   ข 
ส่วนที่ 1  บทน า (ขอ้มูลทัว่ไปของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561)            1 
ส่วนที่ 2  ทิศทางการพฒันาของสถานศึกษา             24 
ส่วนที่ 3  รายละเอียดของแผนงาน (กลยทุธร์ะดบัองคก์ร) โครงการ/กิจกรรมและ 
                ประมาณการงบประมาณรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ปีการศึกษา 2561         30 
ส่วนที่ 4  รายละเอียด โครงการ/กิจกรรมตามกลยทุธส์ถานศึกษา ปีการศึกษา  2561         40 

   - กลยทุธท์ี่ 1  การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น                                              40 
  - กลยทุธท์ี่ 2  สร้างโอกาสประชากรวยัเรียนในเขต นอกเขตบริการทุกคนเขา้ถึงบริการ 
                        ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพ                                       159 
  - กลยทุธท์ี่ 3  พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา            191 

               - กลยทุธท์ี่ 4  พฒันาสภาพแวดลอ้ม/แหล่งเรียนรู้ ใหเ้อ้ือต่อการจดัการศึกษา 
                                     ของโรงเรียน                                                                                                   201 
               - กลยทุธท์ี่ 5  พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา แบบมีส่วนร่วมเพือ่ส่งเสริม 
                             ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา                                      204 

ภาคผนวก 
      - ส าเนาค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบติัการ ปีการศึกษา 2561 
      - ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     - วเิคราะห์ความสอดคลอ้งยทุธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษากบัยทุธศาสตร์โรงเรียนบา้นแม่จนั  

       (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 

 
 

 
 
 
 
 

ข 
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ภำคผนวก 
 

   - ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบติัการ ปีการศึกษา 2561 
               - ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   - วิเคราะห์ความสอดคลอ้งยทุธศาสตร์  การปฏิรูปการศึกษา กบัยทุธศาสตร์ 
โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ค ำส่ัง  โรงเรียนบ้ำนแม่จัน( เชียงแสนประชำนุสำสน์ ) 
ที่      /2561 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 (Action Plan)  
 

****************************************************** 
 ดว้ย โรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) ไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 
2561  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

1. นายสวา่ง  มโนใจ   ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางสุรีพร  มงคลดี   รองผูอ้  านวยการโรงเรียน         รองประธานกรรมการ 
3. นาวาตรีไพฑูรย ์ บุญยิง่  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
4. นางณิชกมล  ชุ่มใจ   ประธานสมาคมผูป้กครองครูและศิษยเ์ก่า กรรมการ 
5. นางพรรณา  อวยัวานนท ์  รองผูอ้  านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
6. นายสุวฒัน์  วญิญา   รองผูอ้  านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
7. นางเยาวเรศ  ปิยะสนัติ์   รองผูอ้  านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
8. นางสาวชฎาพร  วงคใ์หญ่  รองผูอ้  านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
9. นายธีระศกัด์ิ  มะลิวงค ์  ผูช่้วยผูอ้  านวยการ   กรรมการ 
10. นายวรีะพงษ ์ ภิมาลย ์  ผูช่้วยผูอ้  านวยการ   กรรมการ 
11. นางชญัชนา  ทุนอินทร์  ครู    กรรมการ 
12. นางศรีสุดา  ทองกลาง  ครู       กรรมการ 
13. นางฑณัฑิกา  ค  าเงิน   ครู    กรรมการ 
14. นางแสงจนัทร์  ศรีสุทธา  ครู    กรรมการ 
15. นางวลัยา   แสงพนัธ ์   ครู    กรรมการ 
16. นางสาวจิราภรณ์  พรมรัตน์  ครู    กรรมการ 
17. นางอนัติกา  บุษรากุล  ครู    กรรมการ 
18. นางธิดารัตน์   เขื่อนแปด  ครู    กรรมการ 
19. นางธนชัพร   สุดหา้ว   ครู    กรรมการ 
20. นางสิริภทัร  แสงบุญ   ครู    กรรมการ 
21. นางนุชรี  กนัทะเนตร  ครู    กรรมการ 
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22. นางสาวปราชญา  รัตพลที  ครู    กรรมการ 
23. นางนภาวรรณ  กนัทะตา  ครู    กรรมการ 
24. นางเมธินี  อินตะ๊ปา   ครู    กรรมการ 
25. นางผกาภรณ์  หนุนนาค  ครู    กรรมการ 
26. นางสาวกระแสสินธ ์ สิงห์แกว้ ครู    กรรมการ 
27. นางสาวกนัตฤ์ทยั  จกัรสาน  ครู              กรรมการและเลขานุการ 
28. นางสาวศิริรัตน์  จนัทาค า  ครู               กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

ใหค้ณะกรรมการที่ไดรั้บการแต่งตั้ง ปฏิบติัหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ  
บรรลุวตัถุประสงคท์ี่วางไวทุ้กประการ  
  
 ทั้งน้ีตั้งแต่วนัที่  12  มีนาคม  พ.ศ.  2561   เป็นตน้ไป 

                        สัง่   ณ    วนัที่   12  มีนาคม   พ.ศ.  2561 
 
 
 
             ( นายสวา่ง   มโนใจ ) 
                                                                  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) 
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ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
 
 

                    ขา้พเจา้ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์)  ได้
ศึกษาโครงการที่โรงเรียนจดัท าขึ้นเพือ่ใชพ้ฒันาการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพฒันาการศึกษา เห็นวา่
ทุกโครงการที่จดัท  าขึ้นเอ้ือประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส าคญั จึงมีมติเห็นชอบใหใ้ช้
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ได ้
 
 
                                            (ลงช่ือ)                                                 

(นาวาตรีไพฑูรย ์ บุญยิง่) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) 
30   มีนาคม  2561 

 
 

 
                                     (ลงช่ือ)                                                 

(นายสวา่ง   มโนใจ) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
30  มีนาคม   2561 
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วิเครำะห์ควำมสอดคล้องยทุธศำสตร์  กำรปฏิรูปกำรศึกษำ กับยุทธศำสตร์ โรงเรียนบ้ำนแม่จัน (เชียงแสนประชำนุสำสน์) 
 

จุดเน้น 6 ยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์ โรงเรียนบ้ำนแม่จัน (เชียงแสนประชำนุสำสน์) 

ยทุธศาสตร์ที่ 1 : หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน กลยทุธท์ี่ 1 : การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น 

  กลยทุธท์ี่ 2 : สร้างโอกาสประชากรวยัเรียนในเขต นอกเขตบริการทุกคน  
                       เขา้ถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพ 

ยทุธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพฒันาครู กลยทุธท์ี่ 3 : การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 : การทดสอบ การประเมิน การประกนัคุณภาพ กลยทุธท์ี่ 1 : การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น 

                              และมาตรฐานการศึกษา กลยทุธท์ี่  5 : การพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 : การผลิตและพฒันาก าลงัคนและงานวจิยั กลยทุธท์ี่ 1 : การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น 

                              ที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการพฒันาประเทศ กลยทุธท์ี่ 3 : การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยทุธศาสตร์ที่ 5 :  ICT เพือ่การศึกษา กลยทุธท์ี่ 1 : การพฒันาคุณภาพนกัเรียนทุกระดบัชั้น 

  กลยทุธท์ี่  4 : พฒันาสภาพแวดลอ้ม/แหล่งเรียนรู้ ใหเ้อ้ือต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
 กลยทุธท์ี่  5 : การพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา 

ยทุธศาสตร์ที่ 6  : การบริหารจดัการ กลยทุธท์ี่ 2 : สร้างโอกาสประชากรวยัเรียนในเขต นอกเขตบริการทุกคน  
                       เขา้ถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพ 
  กลยทุธท์ี่  4 : พฒันาสภาพแวดลอ้ม/แหล่งเรียนรู้ ใหเ้อ้ือต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
 กลยทุธท์ี่  5 : การพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
ปีกำรศึกษำ 2561 
 (Action  Plan) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้ำนแม่จัน(เชียงแสนประชำนุสำสน์) 
ต ำบลแม่จัน   อ ำเภอแม่จัน   จังหวดัเชียงรำย 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย  เขต 3 
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