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รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ

ก 2
คานา
รายงานผลการดาเนินงานเล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี
การศึ ก ษา 2562 ของโรงเรี ยนบ้ านแม่ จั น (เชี ย งแสนประชานุ ส าสน์ ) สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึก ษาเชียงราย เขต 3 ในรอบปี ที่ ผ่านมา ซึ่ง บ่ ง บอกถึง การพั ฒ นางานและผลสาเร็จตามกลยุท ธ์
จุดเน้นและเป้าหมายที่กาหนด อย่างไรก็ตาม ผลการ ดาเนินงานที่นาเสนอในเอกสารนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
ภารกิจงาน ยังมีภารกิจงานอีกหลากหลายที่ไม่สามารถ สรุปไว้ในในเอกสารนี้ได้ทั้งหมด ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจาก
ความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารจัดการศึกษา ประกอบกับการร่วมแรงร่วมใจ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จึงขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน บุคลากร และ
ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนภารกิจจนประสบผลสาเร็จ เป็นอย่างดียิ่ง หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้ าวหน้ายิ่งขึ้น ตลอดจนเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์แก่องค์กร หน่วยงาน ประชาชน และผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

งานนโยบายและแผนงาน
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
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ส่วนที่ 1
บทนา
ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ 2 ถนนนาคพันธ์ ตาบลแม่จัน
อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา ตั้งอยู่ในชุมชนเมือง เป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษา และเป็นแหล่งที่ชุมชนมาใช้บริการด้านต่าง ๆ อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา อีกทั้ง
ยังเป็นศูนย์กลางเผยแพร่งานวิชาการอีกด้วย มีชุมชนในเขตร่วมบริการ รวม 10 หมู่บ้าน
เขตบริการทางการศึกษา
มีนักเรียนในเขตบริการ จานวน 10 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านร้อง
ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายสุพิศ สุรินทร์แปง
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม
หมู่ที่ 2 บ้านแม่จัน
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายชัยฤทธิ์ อภิขจรทรัพย์
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม
หมู่ที่ 3 ชุมชนแม่จันตลาด
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางอรพินท์ กันทะ
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ ค้าขาย
หมู่ที่ 4 ชุมชนเด่นป่าสัก
ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายเมืองดี ศรีวิชัย
ประชาชน ส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม ค้าขาย
หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านปงตอง
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายณรงค์ วงศ์แหวน
ประชาชน ส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม ค้าขาย
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเวียงหวาย
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายอานาจ ใจมูล
ประชาชน ส่วนใหญ่ มีอาชีพ เกษตรกรรม
หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านเหมืองฮ่อ
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางกรรณิการ์ เทพโพธา
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจ้าง
หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านศาลา
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสุรพล คุณยศยิ่ง
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง
หมู่ที่ 11 บ้านปงอ้อ
กานันตาบลแม่จัน นายดวงแสง มูลกาศ
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม
หมู่ที่ 12 บ้านสันมงคล
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายจานอง ภิระบัน
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตร
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นอกเขตบริการทางการศึกษา
หมู่ที่ 9 บ้านหนองแว่น
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยโจ้
หมู่ที่ 13 บ้านธรรมจาริก
หมู่ที่ 14 บ้านจอป่าคา

ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมนึก ปันปิน
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายณัฐพลธ์ แซ่ย่าง
ผู้ใหญ่บ้านชื่อนายคมสัน ศรีเจริญพันธ์
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายอาจู ยอแจะ

ข้อมูลครู บุคลากร นักเรียน ปีการศึกษา 2562
1.ข้อมูลจานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562)
ข้อมูลระดับชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม
นอกระบบประถม
นอกระบบมัธยม
รวม
รวมทั้งหมด

จานวน
ห้องเรียน
1
2
3
6
5
5
5
5
5
5
30
4
3
3
10
45

ชาย
12
29
32
73
84
85
87
75
88
84
503
86
74
51
211
787

จานวนนักเรียน
หญิง
15
24
39
78
92
70
92
72
72
92
490
56
61
64
181
749

รวม
27
53
71
151
176
155
179
147
160
176
993
142
135
115
392
1,536

หมายเหตุ
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2. ข้อมูลบุคลากร อัตรากาลัง
- ข้อมูลจานวนบุคลากรในโรงเรียน
ประเภท
จานวนอัตรา
หมายเหตุ
ข้าราชการครู
66
จานวนอัตราข้าราชการครู
พนักงานราชการ
2
รวมครูช่วยราชการ
ครูอัตราจ้างชั่วคราว
19
ครูพี่เลี้ยง
16
ลูกจ้างประจา
1
ลูกจ้างชั่วคราว
12
รวมทั้งหมด
116
-ข้อมูลครูจาแนกตามเพศ
เพศ
สถานภาพ
รวม
ชาย
หญิง
ผู้อานวยการสถานศึกษา
1
1
รองผู้อานวยสถานศึกษา
1
1
ครูผู้ช่วย
3
6
9
ครู คศ. 1
2
11
13
ครู คศ. 2
3
15
18
ครู คศ. 3
1
23
24
รวม
10
56
66
- ข้อมูลครูจาแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานภาพ
รวม
ต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ผู้อานวยการสถานศึกษา
1
1
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
1
1
ครูผู้ช่วย
9
9
ครู คศ. 1
8
5
13
ครู คศ. 2
6
12
18
ครู คศ. 3
20
4
24
รวม
43
23
66
3.ข้อมูลบุคลากรอื่น

4
-วิทยากรท้องถิ่น จานวน 1 คน
ข้อมูลทรัพยากรอื่น
1.แผนผังสถานศึกษา
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2.ข้อมูลอาคารสถานที่
1. อาคารเรียนแบบมาตรฐาน
1.1 แบบ ป.3ก ขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน
1
1.2 แบบ ชร.014 ขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน
1
1.3 แบบ อจ.017 ขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน
1
1.4 แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้องเรียน
1
1.5 แบบชร.01 จานวน 8 ห้องเรียน
1
1.6 แบบ 318 ล / 55 – ข เขตแผ่นดินไหว 4 ชั้น 18 ห้องเรียน
ใต้ถุนโล่ง
1
2. อาคารเรียน (สร้างเอง , บริจาค)
2.1 อาคารเรียน ICT
1
2.2 อาคารทักษะ BMC yello house
1
3. อาคารประกอบตามมาตรฐาน
3.1 หอประชุม สปช. 206/26
1
3.2 ป้อมยาม
1
3.3 ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา)
1
3.5 โรงอาหารหอประชุมแบบ 101 ล./27 พิเศษ
ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพละศึกษา
1
4. อาคารประกอบ (สร้างเอง, บริจาค)
4.1 ห้องพยาบาล
1
4.2 ศาลา
2
4.3 ศาลาห้องพักครู
1
5. ส้วมแบบมาตรฐาน
5.1 นักเรียนชาย สปช. 601/26
13
5.2 นักเรียนหญิง สปช. 601/26
14
5.3 ครูชาย
1
5.4. ครูหญิง
1
5.5 นักเรียนชาย สปช.
5
5.6. นักเรียนหญิง สปช.
5
5.5 อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)
1
6. ส้วม (สร้างเอง, บริจาค)
6.1 นักเรียนชาย แบบ ททบ.5
4
6.2 นักเรียนหญิง แบบ ททบ.5
6

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
แห่ง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
หลัง
ที่นั่ง
ที่นั่ง

6
6.3 ครูชาย
3
ที่นั่ง
6.4 ครูหญิง
4
ที่นั่ง
6.5 ครู
3
ที่นั่ง
7. ห้องสมุด
1
ห้อง
8. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
3
ห้อง
9. ห้องปฏิบัติการทางภาษา
1
ห้อง
10. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
2
ห้อง
10.1 วิทย์ทั่วไป (ประถมศึกษา)
1
ห้อง
10.2 วิทย์ทั่วไป (มัธยมศึกษาตอนต้น)
1
ห้อง
11. แหล่งประกอบการอื่น
11.1 ภายในโรงเรียน
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา
- ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
- ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- ห้องสมุด
- ห้องดนตรี
- บริเวณสนามโรงเรียน
- สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
- สนามฟุตบอลแบบ ฟ.1/42
- ห้องการจัดการความรู้ K M
- สนามกีฬาอเนกประสงค์
11.2 ภายนอกโรงเรียน
- ห้องสมุดประชาชน
- มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ศูนย์หัตถกรรมงานฝีมือดอยตุง
- วัดกาสา, วัดศรีบุญเรือง, วัดบ้านสัน
- ที่ว่าการอาเภอ
- ที่ทาการไปรษณีย์แม่จัน
- ศูนย์หัตถกรรมเชียงราย
- ศูนย์ฝึกวิชาชีพ อาเภอพาน
- ธนาคาร
- ค่ายกองร้อย ตชด. 327 อ.แม่จัน
- ศูนย์การศึกษาอาเซียนโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
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ส่วนที่ 2

ทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย
พันธกิจ
1. การจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างเท่าเทียม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านความรู้ เจตคติ และ
ทักษะปฏิบัติ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีศักยภาพด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
3. ครูและบุคลากรมีความรู้ เจตคติ และทักษะปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ไหว้สวย รวยคุณธรรม เลิศล้านาฏลีลา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและไทยล้านนา
กลยุทธ์
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จึงกาหนด
กลยุทธ์ การดาเนินงานที่สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณพ.ศ. 2562
และสอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกระดับชั้น
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสประชากรวัยเรียนในเขต นอกเขตบริการทุกคนเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์
1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) นักเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) นักเรียนความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) นักเรียนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีของผู้เรียนต่องานอาชีพ
7) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
8) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
9) นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
10) นักเรียนมีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมที่ดี
11) นักเรียนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้โดยเท่าเทียมกัน
12) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน
13) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนอาหารกลางวัน โครงการกลางวันนักเรียน จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน
14) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนโครงการอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสม
15) ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ ปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้
16) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
17) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
18) ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง เป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
19) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
20) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ
21) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
22) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
23) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
24)ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
25) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
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กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกระดับชั้น
ประเด็นกลยุทธ์
1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) นักเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
3) นักเรียนความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) นักเรียนความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีของ
ผู้เรียนต่องานอาชีพ
7) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด
8) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
9) นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
10) นักเรียนมีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมที่ดี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- นักเรียนร้อยละ 80 สามารถอ่าน เขียน และสื่อสาร
ภาษาไทยได้ ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของ
สพฐ.
- นักเรียนร้อยละ 80 ของห้องเรียน MEP ใช้
ภาษาอังกฤษในการแนะนาตนเอง สถานศึกษาและ
สนทนาง่ายๆได้ ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมิน
ของ CEFR
- นักเรียนร้อยละ 70 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
แนะนาตนเอง สถานศึกษา และสนทนาง่ายๆ ได้ ใน
ระดับผ่าน ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียน
- นักเรียนร้อยละ 70 สามารถคิดคานวณได้ ในระดับ
ผ่าน ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียน
- นักเรียนร้อยละ 70 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาได้ ในระดับผ่าน ขึ้นไป
-นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป มีความรู้และมีทักษะ
พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม มีชิ้นงานนวัตกรรมอย่าง
น้อยคนละ 1 ชิ้นต่อปีการศึกษา

แนวทางการดาเนินงาน
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดทาโครงการที่
พัฒนาด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณ
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดทาโครงการที่
ช่วยพัฒนาทางด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดทาโครงการที่
ช่วยพัฒนาความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดทาโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สูงขึ้น
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดทาโครงการที่
พัฒนาด้านความรู้ทักษะ เจตคติที่ดีของผู้เรียนต่องาน
อาชีพ
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ประเด็นกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร
การทางานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม จริยธรรมใน
การใช้สื่ออย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน
- นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับคุณภาพ
3 ขึ้นไป
- คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับชาติของโรงเรียนสูง
กว่าระดับประเทศ
-นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
- นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
ตามที่สถานศึกษากาหนด ในระดับดี ขึ้นไป
- นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมแสดงออกถึงค่านิยมที่
ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ในระดับดีขึ้นไป

แนวทางการดาเนินงาน
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดทาโครงการที่
ทาให้ผู้เรียนมีมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด มีความรักภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดทาโครงการที่
ทาให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดทาโครงการ
ส่งเสริมด้านสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมของนักเรียน
ให้ดีขึ้น
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ประเด็นกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมและสืบทอดอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย
- นักเรียนร้อยละ 80 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ระหว่างบุคคล เพศ วัย เชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีและเป็น
สมาชิกที่ดีในสังคม
- นักเรียนร้อยละ 80 มีมีการรักษาสุขภาพกาย
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมและแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น

แนวทางการดาเนินงาน
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสประชากรวัยเรียนในเขต นอกเขตบริการทุกคนเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
ประเด็นกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แนวทางการดาเนินงาน
1) นักเรียนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้โดยเท่าเทียม - นักเรียนร้อยละ 100 สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้ - จัดทาโครงการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
กัน
โดยเท่าเทียมกัน
คุณภาพ
2) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนตาม
- นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการอุดหนุนตามโครงการ - จัดทาโครงการรับการอุดหนุนอาหารกลางวัน จาก
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
เทศบาลตาบลแม่จัน อย่างต่อเนื่อง
3) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนอาหาร
- นักเรียนระดับก่อนประถมและประถมศึกษา ร้อยละ - จัดทาโครงการอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
กลางวัน โครงการกลางวันนักเรียน จากองค์กร
100 ได้รับการอุดหนุนอาหารกลางวัน โครงการ
และงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้นักเรียน
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน
กลางวันนักเรียน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน
4) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนโครงการ
- นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการอุดหนุนโครงการ
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและงานระบบ
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสม
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ ปฏิบัติจริง - ร้อยละ 90 ของครู จัดการเรียนรู้ให้นักเรียน เกิด
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้
กระบวนการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ โดยปฏิบัติจริงผ่าน การทาโครงงาน/กิจกรรม/การฝึก
ต่อการเรียนรู้
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิด
3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
นาไปปรับใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดี
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง เป็นระบบ และ - ร้อยละ 90 ของครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อ
นาผลมาพัฒนาผู้เรียน
เทคโนโลยี สารสนเทศ ที่สอดคล้องกับสาระที่สอน
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล สะท้อนกลับ สร้างแรงจูงใจ ให้กับนักเรียนให้เกิดการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ และมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ของนักเรียน
- ร้อยละ 90 ของครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
และนาสรุป ผลการสังเคราะห์ไปวางแผนพัฒนาการ
เรียนของนักเรียนชัดเจนและร่วมกับนักเรียนกาหนด
แนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติตนอย่างเป็น ระบบ

แนวทางการดาเนินงาน
- ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้เข้ารับการพัฒนาตนเอง
ทั้งการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งงานด้านการ
จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการศึกษา
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานที่ปฏิบัติในหน้าที่อื่นๆ
อย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดเวที เสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในสายชั้น ทั้ง
โรงเรียนหรือกลุ่มย่อย อย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุน ให้ขวัญกาลังใจแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วย
ความเต็มใจและเต็มความสามารถ จนประสบผลสาเร็จ
ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา อยู่
สม่าเสมอ
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ประเด็นกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ 90 ของครูทุกคนมีแผนการวัดและประเมิน
นักเรียน ชัดเจนตลอดปีการศึกษา(มีการกาหนด
สัดส่วนคะแนน จานวน ชิ้นงานและพฤติกรรมนักเรียน
ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ของนักเรียนและ
นาผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผลตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
- ร้อยละ 90 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดให้ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ แสดงความคิดเห็นของนักเรียน
อย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง
- ร้อยละ 90 ครูทุกคนในแต่ละสายชั้นมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนวิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียนเป็น
ประจา ทุกสัปดาห์

แนวทางการดาเนินงาน
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ประเด็นกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ - โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่น ปลอดภัย
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ
เอื้อต่อการเรียนรู้
2) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ มีห้องปฏิบัติการ เพียงพอ
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ เรียนอย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อปีการศึกษา
- โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ และการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และ
เข้าถึงง่าย

แนวทางการดาเนินงาน
- ส่งเสริม สนับสนุน และจัดทาโครงการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และเข้าถึงง่าย
- ส่งเสริม สนับสนุน และจัดทาโครงการพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ ภายใน
ภายนอกโรงเรียน อย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา - โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่กาหนด
กาหนดชัดเจน
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
3)ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ แห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
- โรงเรียนใช้กระบวนการ PDCA ในการบริหารและ
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน อย่างเป็น
วิชาชีพ
ระบบสามารถตรวจสอบปรับปรุง เป็นที่ยอมรับและเป็น
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ แบบอย่าง
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ
- โรงเรียนมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ทุกปี โดยความร่วมมือของครู บุคลากรในสถานศึกษา
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและ
ผู้เรียน และมีแผนพัฒนาวิชาการที่คานึงถึงคุณภาพ
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
- ครูและบุคลากรร้อยละ 100 มีการประชุมทางวิชาการ/
การอบรม/การสัมมนา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อ
ปีการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ
และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

แนวทางการดาเนินงาน
- ประชุม วางแผน ดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ และ
รายงานสรุปผลการดาเนินงานต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
ต่อเนื่อง
- ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
- ประชุม วางแผน ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
ทุกฝ่าย รวมทั้งจัดทาโครงการพัฒนาหลักสูตร อย่าง
ต่อเนื่อง
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ/การอบรม/
การสัมมนา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา โดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย
หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา
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โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3ได้รับ
จัดสรรงบประมาณประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน งบบริหารทั่วไป งบฉุกเฉิน งบลงทุน และงบ
ดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 18,622,317 บาท (สิบแปดล้าน หกแสนสองหมื่น
สองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) และได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังน ี้
ที่
1.

รายการ
จัดสรร
งบบริหารทั่วไป
1.1 ค่าไฟฟ้า
506,460.00
1.2 ค่าน้าประปา
303,876.00
1.3 ค่าโทรศัพท์
101,292.00
1.4 ค่าอินเทอร์เน็ต
50,646.00
2. งบฉุกเฉิน
1,054,896.00
3. งบลงทุน
334,750.00
4. งบดาเนินงาน
16,270,397.00
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกระดับชั้น
4.1 โครงการพัฒนาระบบวัดประเมินผล
40,000.00
การศึกษา
4.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร
20,000.00
สถานศึกษา
4.3 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
75,000.00
เรียน
4.4 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
230,000.00
4.5 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระดับ
110,000.00
ปฐมวัย
4.6 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
324,000.00
4.7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
70,000.00
ห้องเรียนพิเศษ
4.8 โครงการห้องสมุดมีชีวิต
131,980.00
4.9 โครงการวันสาคัญ
100,000.00

ใช้จ่าย

คงเหลือ

หมายเหตุ

597,221.18
215,647.86
115,028.01
700,209.00
325,415.00
16,051,774

-90,761.18
88,228.14
-13,736.01
50,646.00
354,687.00
9,335.00
218,623

งบเขตฯ

36,993.00

3,007.00

18,000.00

2,000.00

66,480.00

8,520.00

230,000.00
107,500.00

2,500.00

324,000.00
65,000.00

5,000.00

113,950.00
90,295.00

18,030.00
9,705.00
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ที่
4.10
4.11
4.12
4.13

รายการ
จัดสรร
ใช้จ่าย
คงเหลือ
หมายเหตุ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 471,520.00 471,520.00
โครงการพัฒนาสุขภาพกาย และ จิต
252,500.00 247,290.00
5,210.00
โครงการ STEM EDUCATION
85,000.00
85,000.00
โครงการสนามเด็กเล่นตามหลักการ
30,000.00
30,000.00
พัฒนา-สมอง BBL : เล่นตามรอยพระ
ยุคบาท
4.14 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2
15,000.00
12,975.00
2,025.00
เงื่อนไข 4มิติและการบริหารจัดการขยะ
4.15 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
50,000.00
50,000.00
4.16 โรงเรียนยุวทูตความดีวิถีล้านนา
50,000.00
20,000.00 30,000.00
สืบสานศาสตร์พระราชา
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสประชากรวัยเรียนในเขต นอกเขตบริการทุกคนเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
4.17 โครงการงานทะเบียนและการรับ
15,000.00
15,000.00
นักเรียน
4.18 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
35,000.00
35,000.00
4.19 โครงการเรียนฟรี 15 ปี
2,131,397.00 2,131,397.00
4.20 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน จาก 4,608,000.00 4,608,000.00
เทศบาลตาบลแม่จัน
4.21 โครงการอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน 330,000.00 191,000.00 139,000.00
ยากจน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.22 โครงการพัฒนาบุคลากร
140,000.00 116,374.00 23,626.00
4.23 โครงการสรรหา/จ้างครูและบุคลากร 5,836,000.00 5,567,870.00 268,130.00
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
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ที่
รายการ
จัดสรร
ใช้จ่าย
คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
4.24 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT
500,000.00
500,000.00
เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
4.25 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้อง 158,000.00
158,000.00
ศูนย์การเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
4.26 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัด
167,000.00
167,000.00
การศึกษา
4.27 โครงการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
40,000.00
40,000.00
4.28 โครงการสัมพันธ์ชุมชน
100,000.00
100,000.00
4.29 โครงการสนับสนุนการบริหารงานใน
โรงเรียน
4.30 โครงการนิเทศภายใน
4.31 โครงการประกันคุณภาพภายใน
4.32 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศโรงเรียน
4.33 โครงการบริหารงานเงินรายได้
สถานศึกษา
4.34 โครงการอบรมงานประชาสัมพันธ์
โรงเรียน
รวม

หมายเหตุ
-

ลงในงบ
ฉุกเฉิน
,ลงทุน

5,000.00
20,000.00
10,000.00

5,000.00
10,000.00
5,000.00

10,000.00
5.000.00

20,000.00

20,000.00

-

100,000.00

100,000.00

-

18,622,317 17,737,165.05 885,151.95
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ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้
ดาเนินการจัดการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนด โดยใช้แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ตามบทบาท และอานาจหน้าที่ ซึ่งผลจากการ ดาเนินงานในปีกสารศึกษา 2562 มี
ดังต่อไปนี้
ผลผลิต
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีการดาเนินงาน 4 ผลผลิต คือ
1) ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 - 3)
จานวน 151 คน
2) ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
จานวน 510 คน
3) ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) จานวน 483 คน
4) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
จานวน 392 คน
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ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
1.ชื่อโครงการ พัฒนาระบบวัดประเมินผลการศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน
3. เตรียมสื่อ อุปกรณ์
4. ดาเนินกิจกรรม
4.1 ระบบวัดประเมินผลการศึกษา
4.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน
4.3 ระบบ School mis
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. ครูในโรงเรียนร้อยละ 95 สามารถจัดทาโปรแกรมวัดผล (ปพ.5 , ปพ.6) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ร้อยละ 100
3. ข้อมูลผลการเรียนในระบบ School mis มีความถูกต้อง แม่นยา ร้อยละ 100
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารและ
ครูผู้สอน
2. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
2.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนหลวง
2.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร อนุบาล 3 ขวบ
2.4 ประชุมคณะกรรมการ
3. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรโรงเรียนหลวง หลักสูตร อนุบาล 3 ขวบ และหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษ (MEP/IEC) ทุกระดับชั้น ให้สอดคล้องกับผู้เรียน
4. คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุง เรียบร้อยแล้ว
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5. ใช้หลักสูตรสถานศึกษา
5.1 ครูนาหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาและปรับปรุง ไปกาหนดโครงสร้างรายวิชา และออกแบบหน่วย
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย
6. วิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร
6.1 ดาเนินการติดตามผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ เพื่อนาผลจากการติดตามมาใช้เป็นข้อมูล
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ผลการดาเนินกิจกรรม
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสน-ประชานุสาสน์) มีหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ หลักสูตรอนุบาล
3 ขวบ และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (MEP/IEC) ที่เหมาะสมกับผู้เรียนทุกระดับชั้น
3. ชื่อโครงการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET, NT, ระบบการทดสอบกลางของ สพฐ. ,
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1)
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้สอน
2. เสนอโครงการให้ผู้บริหารเห็นชอบและอนุมัติ
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อวิเคราะห์พัฒนาในตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ O-NET , NT และข้อสอบกลาง และผลการทดสอบการอ่านและเขียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560-2561
4. การดาเนินกิจกรรม
4.1 กาหนดจุดพัฒนาในตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
4.2 นาตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน วิเคราะห์สร้างนวัตกรรม เพื่อปรับวิธีเรียนของนักเรียน เปลี่ยนวิธีสอน
ของครูให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง และแนวทางการประเมินของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ
4.3 นาตัวอย่างข้อสอบในปีที่ผ่านมาโดยหาตัวอย่างข้อสอบ และข้อสอบจากของสานักงานทดสอบแห่งชาติ
หรือตัวอย่างข้อสอบจากสานักพิมพ์ต่างๆมารวบรวมและจัดทาเป็นเอกสารรูปเล่มให้นักเรียน
5. จัดค่ายวิชาการให้นักเรียนฝึกทาข้อสอบที่สร้างขึ้นครูตรวจข้อสอบอธิบายเสนอแนะ เพิ่มเติมเพื่อให้
นักเรียนเข้าใจ
6. ประเมินผล/สรุปผลการจัดค่ายวิชาการ การทดสอบระดับชาติ
7. รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ผลการดาเนินกิจกรรม
1. ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บางวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศเท่ากับหรือสูงกว่าระดับประเทศ
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 มีผลการทดสอบกลาง เป็นที่น่าพอใจ
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการทดสอบการอ่านและเขียน อยู่ในระดับคุณภาพดี
4. โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่น ศรัทธา จากผู้ปกครอง ชุมชน
4. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
ขัน้ ตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการบริหารโครงการ
1.2 คณะกรรมการดาเนินโครงการ ได้แก่ หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ ครูโรงเรียนบ้านแม่จันฯ ทุกคน
1.3 คณะกรรมการ สรุป ติดตามประเมินผล
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดาเนินการ
2.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อชี้แจงเหตุผลความจาเป็นของโครงการ
2.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ เพื่อวางแผนดาเนินการ
2.3 ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อวางแผนดาเนินการโดยมีกิจกรรม ดังนี้
- แข่งขันวิชาการMEP -แข่งขันทักษะภาษาจีน -ค่ายวิชาการ (ไทย/คณิต/อังกฤษ) -โดเรม่อน
, to be number one -นักเรียนรางวัลพระราชทาน - open house - ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
3. วางแผนดาเนินการเตรียมสื่ออุปกรณ์ โดยครูที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม ดังนี้
- แข่งขันวิชาการMEP - แข่งขันทักษะภาษาจีน - ค่ายวิชาการ (ไทย/คณิต/อังกฤษ)
- โดเรม่อน , to be number one - นักเรียนรางวัลพระราชทาน
- open house - ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
4. ดาเนินการตามแผน
- ครูที่รับผิดชอบฝึกซ้อมนักเรียนทาการฝึกซ้อมนักเรียนตามรายการที่ได้รับมอบหมาย
- ครูที่รับผิดชอบแต่ละรายการพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ดังนี้
- แข่งขันวิชาการMEP -แข่งขันทักษะภาษาจีน -ค่ายวิชาการ (ไทย/คณิต/อังกฤษ) -โดเรม่อน , to be
number one
-นักเรียนรางวัลพระราชทาน - open house - ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
1.นักเรียนมีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
2.นักเรียนมีพฒ
ั นาการที่ดีขึ้นมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
3.นักเรียนทีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น
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5. ชื่อโครงการ พัฒนาการการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจากฝ่ายบริหาร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ พัฒนาการการเรียนรู้ระดับปฐมวันได้แก่
1.1 คณะครูประจาชั้น
1.2 คณะกรรมการพัฒนาการกิจกรรมการเรียนรู้
1.3 คณะครูพี่เลี้ยง
1.4 คณะครูพิเศษประจาวิชา
3. ประชุมคณะกรรมการ ,วางแผนการดาเนินงาน
4. ดาเนินกิจกรรม
4.1 กิจกรรมการเรียนรู้มงุ่ สู่โครงงาน / กิจกรรมการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโดยใช้
กระบวนการ STEM ศึกษา
- ประชุมคณะกรรมการ ,วางแผนงาน,ดาเนินงาน
4.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการระดับปฐมวัย
- พัฒนาห้องศูนย์ปฐมวัย
-จัดสื่อการเรียนการสอน
-พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในระดับอนุบาล
4.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
- กิจกรรมอนุบาลหรรษา
- กิจกรรมตานก๋วยสลาก
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
- กิจกรรมเด็กดีมีวินัยค่ายลูกอ๊อด (รด. น้อยกองร้อยอนุบาล)
- กิจกรรมออมทรัพย์
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
1.นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนามีคุณลักษณะตามหลักสูตรปฐมวัย
2.ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษาจัดกิกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีระสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากชุมชน
6. ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ

25
3. วางแผนการดาเนินงาน
4. ดาเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่ไปกับพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะ ICT การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน
4.1 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เช่น
กลุ่มสนใจงานอาชีพด้านเกษตรกรรม กลุ่มสนใจงานอาชีพด้านคหกรรม กลุ่มสนใจงานอาชีพด้านงานช่างงานประดิษฐ์กลุ่มสนใจงานอาชีพด้านคอมพิวเตอร์
4.2 ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น สารวจความต้องการและดาเนิน
กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพและนักเรียนที่ประสบปัญหาแล้วต้องการหารายได้ระหว่างเรียน
4.3 ครูผู้รับผิดชอบห้องทักษะวิชาชีพจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.4 ครูผู้รับผิดชอบพัฒนาทักษะครูและนักเรียนด้าน ICT เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล ผลิตสื่อและ
นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์โดยการใช้โปรแกรม E-book , Excel ,Photo Scape, Google drive
4.5 ครูผู้สอนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในสาระที่ตนเองรับผิดชอบ
5. จัดตลาดนัดวันวิชาชีพทุกวันศุกร์ของวันสิ้นเดือน
5.1 นักเรียนนาผลผลิตของตนเองมานาเสนอพร้อมกับการจัดจาหน่าย
5.2 วิทยากรพิเศษสาธิตอาชีพเบื้องต้นที่สามารถนามาเป็นอาชีพเสริมและหารายได้ระหว่างเรียน
ได้ 2 อาชีพ
6. ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. นักเรียนในระดับก่อนประถม ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนของทางโรงเรียนได้รับ
การพัฒนาทางด้านการเรียนการสอน
2. นักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานสาสน์) ได้รับการพัฒนาทักษะ
ICT มีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ รู้จักการจัดการกับอารมณ์และความเครียด และมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุกคนสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการสอนให้แก่ผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ร้อยละ 95 มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีนิสัยรักการทางาน และสามารถนาไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ
5. นักเรียน ร้อยละ 90 ได้ฝึกทักษะวิชาชีพจนทาให้สามารถทางานเป็นทีมและสามารถนาทักษะที่
ได้รับไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเบื้องต้น
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7. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. วางแผนการดาเนินงาน
4. ดาเนินกิจกรรม
4.1 พัฒนาห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program : MEP)
4.2 พัฒนาห้องเรียนการเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Course : IEC)
4.3 เข้าค่ายเตรียมความพร้อม(MEP,IEC) ป.1
4.4 ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (MEP , IEC) โดยครูประจาชั้นดาเนินการ ดังนี้
1) จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ทุกชนิด กาว เทป เชือก ของประดับ ของตกแต่ง เป็นต้น
เพื่อนามาจัดทา สื่อประกอบ การเรียนการสอน จัดทาป้ายนิเทศ ฯลฯ ตามความเหมาะสมใน
ระดับชั้นเรียนนั้นๆ
2) จัดซื้อสื่อสาเร็จรูปและอุปกรณ์การเรียนทุกชนิด เช่น แบบจาลองต่างๆ หนังสือนิทาน
หนังสืออ่านประกอบ สมุด ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ แฟ้ม เครื่องเย็บกระดาษลวดเย็บ
กระดาษ สีชนิดต่างๆ ตลับชาด ชุดเรขาคณิต(วงเวียน ครึ่งวงกลม สามเหลี่ยม)ทั้งขนาดเล็กสาหรับ
นักเรียนและขนาดใหญ่สาหรับครูใช้เขียนกระดาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการอานวยความสะดวกตาม
ความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียนนั้น
5. ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงาน
5.1 ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดาเนินงานสิ้นปีการศึกษา6. ติดตาม ประเมินผล
สรุป รายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
1.นักเรียนมีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
2.นักเรียนมีพฒ
ั นาการที่ดีขึ้น มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
3.นักเรียนทีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8. ชื่อโครงการ ห้องสมุดมีชีวิต
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ ได้แก่
1.1 คณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (พัฒนาห้องสมุด)
2. ประชุมคณะกรรมการ
2.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อวางแผนการดาเนินการ
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3.วางแผนการดาเนินการจัดกิจกรรม
3.1 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
- ยุวบรรณารักษ์
- ยอดนักอ่าน
- ตอบปัญหาสารานุกรมไทย
3.2 กิจกรรมห้องสมุดอาเซียน
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ หนังสือเข้าห้องสมุด
- จัดระบบหนังสือ การยืม คืนหนังสือในห้องสมุด
- จัดบรรยากาศในห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้
- ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด
3.3 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ หนังสือ เข้าห้องสมุด
- จัดระบบหนังสือ การยืม คืน หนังสือในห้องสมุด
- จัดบรรยากาศในห้องสมุดให้เอื้อต่อ การเรียนรู้
- ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด
4. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. นักเรียนร้อยละ 85 มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการอ่านและการค้นคว้า
2. นักเรียนร้อยละ 85 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
3 นักเรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
9. ชื่อโครงการ วันสาคัญ
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. เตรียมสื่อ อุปกรณ์
3.1 อุปกรณ์ในแต่ละกิจกรรม
4. ดาเนินกิจกรรม
4.1 กิจกรรมวันสาคัญ ได้แก่ 1. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
3. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 4. กิจกรรมวันปิยะมหาราช 5. กิจกรรมวันวิสาขบูชา
4.2 วันคริสต์มาส
1. ประกวดทักษะทางภาษาอังกฤษ
2.แสดงผลงานนักเรียน
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3 ถ่ายทอดวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาผ่านการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น
4.3 วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่
1. ประกวดทักษะทางภาษาไทย
2.แสดงผลงานนักเรียน
3 ถ่ายทอดวัฒนธรรมทางภาษาไทยผ่านการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น
4.4 กิจกรรมวันอาเซียน
1. ประกวดทักษะทางภาษาอาเซียน
2.แสดงผลงานนักเรียน
3 ถ่ายทอดวัฒนธรรมทางภาษาอาเซียนผ่านการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น
4.5 วันตรุษจีน
1. ประกวดทักษะทางภาษาจีน
2.แสดงผลงานนักเรียน
3 ถ่ายทอดวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาผ่านการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น
4.6. สานฝันวันสาเร็จการศึกษา
- ระดับอนุบาล
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
1 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมอย่างเหมาะสม
2 นักเรียนเห็นคุณค่าของวันสาคัญต่างๆ และมีความสุข สนุกสนานที่ได้ร่วมกิจกรรม
10. ชื่อโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อวางแผนดาเนินงาน
4. ดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่าย เดินทางไกล ลูกเสือเนตรนารี
1. คณะครูแต่ละสายชั้นประชุม วางแผนการจัดกิจกรรมของสายชั้นตนเอง
2. แต่ละสายชั้นจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ในการดาเนินงาน
3. ดาเนินกิจกรรมเข้าค่าย เดินทางไกล ลูกเสือเนตรนารีตามที่ได้วางแผนไว้
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กิจกรรมค่ายวิชาการ 5 กลุ่มสาระ
1. คณะกรรมการประชุม วางแผนการจัดกิจกรรม
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ในการดาเนินงาน
3. ดาเนินกิจกรรมค่ายวิชาการตามที่ได้วางแผนไว้
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม
1. คณะกรรมการประชุม วางแผนการจัดกิจกรรม
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ในการดาเนินงาน
3. ดาเนินกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมตามที่ได้วางแผนไว้
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
1. คณะกรรมการประชุม วางแผนการจัดกิจกรรม
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ในการดาเนินงาน
3. ดาเนินกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามที่ได้วางแผนไว้
กิจกรรมการให้บริการด้าน ICT
1. คณะกรรมการประชุม วางแผนการจัดกิจกรรม
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ในการดาเนินงาน
3. ดาเนินกิจกรรมการให้บริการด้าน ICT ตามที่ได้วางแผนไว้เพื่อสืบค้นข้อมูลในการพัฒนาความรู้
ให้กับนักเรียนแต่ละระดับชั้น
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. นักเรียนทุกระดับชั้น ได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง ได้รับการฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
2. นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาตนเอง มีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม
จริยธรรม นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. นักเรียนทุกระดับชั้นรู้จักหน้าที่ของการพุทธศาสนิกชนที่ดี
4. นักเรียนทุกระดับชั้น มีทักษะการเรียนรู้และการสืบค้นด้าน ICT เพิ่มขึ้น
11. ชื่อโครงการ พัฒนาสุขภาพกายและจิต
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ เพื่อวางแผนกิจกรรมในแต่กิจกรรม
3. วางแผนการดาเนินงานโครงการพัฒนาสุขภาพกายและจิต
4. ดาเนินกิจกรรม
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4.1 กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์
4.2 กิจกรรมกีฬา
4.3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน (อนามัยโรงเรียน)
4.4 กิจกรรมเฝ้าระวังโรคเอดส์และสารเสพติดในโรงเรียน
4.5 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน)
4.6 กิจกรรมพัฒนานาฏศิลป์
4.7 กิจกรรมพัฒนาดุริยางค์ ดนตรี
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. การดาเนินงานโครงการพัฒนาสุขภาพกายและจิต เป็นไปอย่างมีระบบ ชัดเจน ร้อยละ 100
2. ครู นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ร้อยละ 95
3. ชุมชน หน่วยงาน องค์กรอื่นๆ พึงพอใจ และยอมรับการดาเนินโครงการพัฒนาสุขภาพกายและ
จิตของโรงเรียน ร้อยละ 100
12. ชื่อโครงการ โครงการ STEM Education
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อวางแผนดาเนินงาน
4. ดาเนินกิจกรรม
- กิจกรรม STEM
- กิจกรรมจรวดขวดน้า
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ STEM Education มีประสบการณ์ การคิด
แก้ปัญหา เกิดทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมแบบ STEM Education
2. ครูที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ STEM Education ได้ฝึกประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรม เทคนิคการสอน การควบคุมกิจกรรม การจัดรูปแบบกิจกรรม เพื่อเป็นต้นแบบ STEM
Education ของโรงเรียนสืบต่อไป
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13. ชื่อโครงการ สนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL : เล่นตามรอยพระยุคบาท
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อวางแผนดาเนินงาน
4. ดาเนินกิจกรรม
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานเพื่อพัฒนาสมอง BBL
- พัฒนาสนามเด็กเล่น
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนามีคุณลักษณะตามหลักสูตรปฐมวัยตามความเหมาะสมของ
นักเรียน
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. สถานศึกษาจัดกิกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีระสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากชุมชน
14. ชื่อโครงการ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4มิติและการบริหารจัดการขยะ
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อวางแผนดาเนินงาน
4. ดาเนินกิจกรรม
- กิจกรรมธนาคารโรงเรียน
- กิจกรรมธนาคารพอเพียง และขยะเป็น 0
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
1.ครูและนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจาวันอย่างคุ้มค่า
2. โรงเรียนมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น
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15. ชื่อโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อวางแผนดาเนินงาน
4. ออกแบบกิจกรรม PLC หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เสริมสร้างลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
5. ดาเนินการจัดกิจกรรม PLC หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เสริมสร้างลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
6. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) บริหารจัดการเวลาเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ PLC
และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการและด้านปฏิบัติ
2. ครูสามารถออกแบบกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัด
อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามหลักสูตร และมีความสุขกับการเรียนรู้
3. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงาน องค์กร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เข้าใจแนวคิดและเห็นแนวทางการดาเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
16. ชื่อโครงการ โรงเรียนยุวทูตความดีวิถีล้านนา สืบสานศาสตร์พระราชา
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อวางแผนดาเนินงาน
4. ดาเนินการจัดกิจกรรม
กิจกรรมยุวทูตความดีวิถีล้านนา
- จัดค่ายนักเรียนแกนนายุวฑูตความดีวิถีล้านนาสืบสานศาสตร์พระราชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1-6 ห้องเรียนละ 2 คน จานวน 1 วัน
- จัดค่ายนักเรียนแกนนายุวฑูตความดีวิถีล้านนาสืบสานศาสตร์พระราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3 ห้องเรียนละ4 คน จานวน 1 วัน
กิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต
- จัดนิทรรศการงานของพ่อสืบสานศาสตร์พระราชา
- จัดนิทรรศการปลูกจิตสานึก
- จัดนิทรรศการฝึกจิตอาสา
- จัดนิทรรศการพัฒนาโลกทัศน์
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กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
- จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จากการวิเคราะห์ของนักเรียนแกนนาและคณะครู
แต่ละสายชั้น และ ดาเนินกิจกรรมในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
- นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์
และมีบรรยากาศการอยู่ร่วมกันในวิถีแห่งล้านนา
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีแห่งล้านนาและนาความรู้ที่ได้รับการ
พัฒนาไป ใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน
17. ชื่อโครงการ งานทะเบียนและการรับนักเรียน
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษาของ
โรงเรียน
3. เตรียมสื่อ อุปกรณ์
3.1 เตรียมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมงานทะเบียน
4. ดาเนินกิจกรรม
4.1 งานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
4.2 งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา
4.3 งานใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. นักเรียนทุกระดับชั้นมีเอกสารที่ถูกต้อง
2.นักเรียนที่จบหลักสูตรทุกช่วงชั้นได้รับแบบระเบียนแสดงผลการเรียนและใบประกาศนียบัตรที่
ถูกต้องตรงตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
18. ชื่อโครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ ได้แก่
1.1 คณะกรรมการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ประชุมคณะกรรมการ
2.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อวางแผนการดาเนินการ
3. วางแผนการดาเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่
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3.1 กิจกรรมคัดกรองเด็กยากจน ดาเนินการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
3.2 กิจกรรมแนะแนว ดาเนินการ
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
- จัดบรรยากาศในห้องแนะแนวให้เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 กิจกรรมเด็กพิเศษ ดาเนินการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
3.4 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ดาเนินการ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
4. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีเยี่ยม
จากการดูแลช่วยเหลือของครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
2. การดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)เป็นไปอย่าง
มีระบบและมีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีการทางานร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการ
ทางานที่ชัดเจน พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ หรือรับการประเมินได้
19. ชื่อโครงการ เรียนฟรี 15 ปี
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. วางแผนการดาเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่
3.1 จัดซื้อหนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระ (ป.1-ม.3)
- สารวจหนังสือเรียนในโรงเรียน
- สารวจราคา ประสานงาน สั่งจองหนังสือเรียน
- จัดซื้อหนังสือเรียน
3.2 กิจกรรมสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน
- รายงานจานวนนักเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัด
- เมื่อได้รับจัดสรรเงินแล้ว ฝ่ายการเงินเบิกจ่ายเงิน มอบให้แก่ครูประจาชั้นเพื่อแจกนักเรียน
ในวันประชุมผู้ปกครอง
- ครูประจาชั้นแจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนแก่ผู้ปกครอง
- ผู้ปกครองส่งใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนให้ครูประจาชั้นนาส่งฝ่ายการเงิน
3.3 กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน
- รายงานจานวนนักเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัด
- เมื่อได้รับจัดสรรเงินแล้ว ฝ่ายการเงินเบิกจ่ายเงิน มอบให้แก่ครูประจาชั้นเพื่อแจกนักเรียน
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ในวันประชุมผู้ปกครอง
- ครูประจาชั้นแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียนแก่ผู้ปกครอง
- ผู้ปกครองส่งใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้ครูประจาชั้นนาส่งฝ่ายการเงิน
4. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนตามสิทธิที่พึงได้รับ
จากการสนับสนุนของรัฐบาล
2. โรงเรียนบริหารงานและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจให้ผู้ปกครองส่งบุตร
หลานมาเข้าเรียนต่อ
20. ชื่อโครงการ อุดหนุนอาหารกลางวัน จากเทศบาลตาบลแม่จัน
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. เสนอโครงการให้ผู้บริหารเห็นชอบและอนุมัติ
3. ประชุมคณะกรรมการ
3.1 ชี้แจงเหตุผลของโครงการ
3.2 เตรียมข้อกาหนดการปรุงอาหาร สภาพแวดล้อมในโรงอาหาร
3.3 เตรียมข้อมูลอาหาร
3.4 กาหนดช่วงระยะเวลาการเข้ารับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น
4. ประชุมผู้ประกอบการ
4.1 ชี้แจงเหตุผลของโครงการ
4.2 แจ้งข้อกาหนดการปรุงอาหาร
4.3 สรุปประเภทอาหารในการจัดทาอาหารกลางวัน
4.4 ตกลงการจัดทารายการอาหารกลางวันแต่ละวัน เป็นรายเดือน
4.5 ตกลงการจ้างเหมาทาอาหารกลางวันกับผู้รับจ้างเหมาทาอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน
5. ประชุมครูประจาชั้น เรื่อง
5.1 การจัดระเบียบการเข้ารับประทานอาหารกลางวันใน โรงอาหาร
5.2 การประเมินการเจริญเติบโตของนักเรียน
5.3 การฝึกมารยาทในการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน
5.4 การจัดทาแบบบันทึกการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน
6. ดาเนินกิจกรรม
- นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันตามช่วงระยะเวลาที่กาหนดของแต่ละช่วงชั้น
- ครูผู้รับผิดชอบโครงการบันทึกข้อมูลเมนูอาหารกลางวันในระบบ School Lunch
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7. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน
2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 95 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
มีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
3. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดี
21. ชื่อโครงการ อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ ได้แก่
1.1 คณะกรรมการดาเนินงานอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
2. ประชุมคณะกรรมการ
2.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพือ่ วางแผนการดาเนินการ
3. วางแผนการดาเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่
- จัดซื้อสิ่งของที่นักเรียนขาดแคลนบริการแก่นักเรียนชั้นประถม 1-6
- จัดซื้อสิ่งของที่นักเรียนขาดแคลนบริการแก่นักเรียนชั้นมัธยม 1-3
4. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ขาดแคลนทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเพียงพอ
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ขาดแคลนทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเพียงพอ
3. นักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
22. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากร
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษาของ
โรงเรียน
3. ดาเนินกิจกรรม
3.1 กิจกรรมจัดสวัสดิการอบรมสัมมนา
- ประชุมคณะกรรมการ ,วางแผน การอบรม,ดาเนินงาน,เข้ารับการอบรม
3.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนครูพิเศษ
- ประชุมคณะกรรมการ , ครูพิเศษพัฒนาจัดการเรียนการสอน
3.3 กิจกรรมพัฒนางานนักศึกษา ฝึกประสบการณ์
- ประชุมคณะกรรมการ ,แต่งตั้งคณะครูพี่เลี้ยง,นักศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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3.4 กิจกรรม ศึกษาดูงาน
- ประชุมคณะกรรมการ ,วางแผน การศึกษาดูงาน,ดาเนินงาน,ศึกษา ดูงาน
3.5 กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ประชุมหัวหน้าฝ่ายงาน ผู้บริหาร
- จัดประชุมประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุกคน ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ
การประชุม การสัมมนาการศึกษาดูงานอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. บุคลากรในโรงเรียน ได้พฒ
ั นางานและพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง สามารถ
นามาขยายผลให้กับผู้อื่น
23. ชื่อโครงการ จ้างบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษาของ
โรงเรียน
3. ดาเนินการจัดจ้าง
3.1 จ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวสาขาขาดแคลน (จ้างบุคลากรปฏิบัติงานสนับสนุน MEP,IEC
(ครูชาวต่างชาติ))
3.2 ลูกจ้างชั่วคราว
3.3 จ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ
3.4 จ้างครูอัตราจ้างจีน
.5 จ้างครูพี่เลี้ยง
3.6 จ้างแม่บ้าน และพนักงานขับรถ
4. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้และมีความสามารถในการจัดการศึกษา
2. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. นักเรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ,ภาษาจีน) ได้เหมาะสมตามวัย
4. การบริหารงานมีความคล่องตัว
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24. ชื่อโครงการ ส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT เพือ่ การเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษา
ของโรงเรียน
3. วางแผนการทางาน
- ติดต่อสอบถามราคา
4. ดาเนินกิจกรรม
-ดาเนินการจัดซื้อ ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
- ดาเนินการจัดทาระบบอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
- มีเครื่องคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้
- ครูและนักเรียนทุกคนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เพื่อการค้นคว้า และเรียนรู้ในโรงเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
25. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนห้องศูนย์การเรียนรู้
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษาของ
โรงเรียน
3. วางแผนการจัดกิจกรรม
4. ดาเนินการพัฒนาโครงการห้องศูนย์การเรียนรู้ ดังนี้
- กิจกรรม พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ (PEER/ Math/ Chinese/วิทย์มัธยม)
- กิจกรรม พัฒนาห้องวิทยาศาสตร์ประถม
- กิจกรรม พัฒนาห้องคุณธรรม
- กิจกรรม พัฒนาห้องพักครู
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สามารถใช้ศูนย์การเรียนรู้เพื่อแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง
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26. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษาของ
โรงเรียน
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
3.1 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานเอกสารบริหารงานทั่วไป ประเภทน้าหมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร เป็นเงิน 100,000 บาท จานวน 1 ครั้ง/ภาคเรียน รวม 2 ครั้ง
3.2 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาระบบงานวิชาการ เป็นเงิน 10,000 บาท จานวน
1 ครั้ง/ภาคเรียน รวม 2 ครั้ง
3.3 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาระบบงานธุรการ เป็นเงิน 10,000 บาท จานวน
1 ครั้ง/ภาคเรียน รวม 2 ครั้ง
3.4 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน เป็นเงิน 10,000 บาท
จานวน 1 ครั้ง/ภาคเรียน รวม 2 ครั้ง
3.5 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาระบบงานบุคคล เป็นเงิน 10,000 บาท จานวน
1 ครั้ง/ภาคเรียน รวม 2 ครั้ง
4. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนโยบายของหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่น ศรัทธา จากผู้ปกครอง ชุมชน
27. ชื่อโครงการ วางแผนกลยุทธ์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. เสนอโครงการให้ผู้บริหารเห็นชอบและอนุมัติ
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษากับกลยุทธ์
โรงเรียนโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 62 คน 1 ครั้งๆ ละ 1 วัน
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562 โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 62 คน 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน
5. การดาเนินกิจกรรม
5.1 จัดทาเอกสารแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 10 เล่ม
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5.2 นาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562 เสนอขออนุมัติการใช้งบประมาณในการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.3 ดาเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดาเนินงาน 4 ฝ่ายและแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
2562โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 100 คน 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน
7. รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการวางแผนกลยุทธ์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มี และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562 เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ได้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนโยบายของหน่วยเหนือ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่น ศรัทธา จากผู้ปกครอง ชุมชน
28. ชื่อโครงการ สัมพันธ์ชุมชน
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ/วางแผนการดาเนินงาน
3. ดาเนินกิจกรรม
3.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-จัดทาข้อมูลระเบียบวาระการประชุม
-ออกหนังสือแจ้งการประชุม(คณะกรรมการสถานศึกษาฯ, รองผู้อานวยการสถานศึกษา,
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย
- ดาเนินการประชุม/บันทึกการประชุม
- รายงานผลการประชุม
3.2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
- จัดทาข้อมูลระเบียบวาระการประชุม
- ออกหนังสือแจ้งการประชุมถึงผู้ปกครอง
- ดาเนินการประชุม/บันทึกการประชุม
- รายงานผลการประชุม
3.3 กิจกรรมสวัสดีปีใหม่
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานแต่ละฝ่ายและหัวหน้าสายชั้น เพื่อวางแผน การดาเนินงาน
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่
- แจ้งกาหนดการกิจกรรมสวัสดีปีใหม่
- เตรียมของรางวัลให้กับนักแสดง
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- สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
3.4 กิจกรรมรดน้าดาหัวปี๋ใหม่เมือง
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานแต่ละฝ่าย เพื่อวางแผนการดาเนินงาน
- ออกหนังสือเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ร่วมพิธีรดน้า
ดาหัว
- จัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียน น้าขมิ้นส้มป่อย พวงมาลัยดอกมะลิ และของขวัญดาหัวผู้ใหญ่
- จัดเตรียมสลุง อาสนะ และสถานที่
- นิมนต์พระสงฆ์วัดกาสา และวัดศรีบุญเรือง 5 รูป
- จัดเตรียมอาหาร น้าดื่ม และผลไม้
- สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
3.5 กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานแต่ละฝ่าย เพื่อวางแผนการดาเนินงาน
- ประสานสถานที่ ที่จะไปศึกษาดูงาน
- ออกกาหนดการที่จะไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
- เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามกาหนดการ
- สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
5. ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆและสร้างความภาคภูมิใจ เชื่อมั่น ศรัทธา ในการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียน
2. โรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน
29. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารงานในโรงเรียน
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. ดาเนินงานพัฒนาการบริหารงานในโรงเรียนในแต่ละฝ่ายงาน จาแนกเป็นกิจกรรมตามงบฯ ดังนี้
- กิจกรรมตามงบฉุกเฉิน
- กิจกรรมตามงบลงทุน
3. ติดตาม ตรวจสอบ
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ผลการดาเนินกิจกรรม
การบริหารจัดการศึกษาและการบริหารงานแต่ละฝ่าย ของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ทางานอย่างเป็นระบบ และประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานราชการอื่น
30. ชื่อโครงการ นิเทศภายใน
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษาของ
โรงเรียน
3. วางแผนการจัดกิจกรรม
4. ดาเนินการ ตามแผนนิเทศแบ่งหน้าที่ภาระงาน ประสานบุคคลที่เกี่ยวข้อง และนิเทศตามแผนที่
กาหนด
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
มีความเข้มแข็งและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
ให้มีคุณภาพ
31. ชื่อโครงการ ประกันคุณภาพภายใน
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1.การเตรียมการ
1.1 เตรียมความพร้อมของบุคลากร
- สร้างความตระหนัก
- พัฒนาความรู้และทักษะ
1.2 แต่งตั้งกรรมการที่รับผิดชอบ
2. การดาเนินการ
2.1 วางแผนการปฎิบัติงาน
- กาหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษา
- จัดลาดับความสาคัญของเป้าหมาย
- กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
- กาหนดระยะเวลา
- กาหนดงบประมาณ
- กาหนดผู้รับผิดชอบ
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2.2 ดาเนินงานตามแผน
- ส่งเสริม สนับสนุน
- จัดสิ่งอานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร
- กากับ ติดตาม
- ให้การนิเทศ
2.3 ตรวจสอบประเมินผล
- วางกรอบการประเมิน
- จัดหาหรือจัดทาเครื่องมือ
- เก็บข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูล
- แปลความหมาย
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน
2.4 นาผลการประเมินมาปรับปรุง
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร
- วางแผนในระยะต่อไป
- จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
3. การรายงาน
3.1 จัดทารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจาปี
- รวบรวมผลการดาเนินงานและผลการประเมิน
- วิเคราะห์ตามมาตรฐาน
- เขียนรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ผ่านการประเมินภายนอกในระดับดีมาก
32. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษาของ
โรงเรียน
3. วางแผนการจัดกิจกรรม
4. ดาเนินการ
1. จัดแฟ้มงาน เอกสารต่างๆให้เป็นระบบ
2. จัดเกียรติบัตร วุฒิบัตรต่างๆ ทั้งของผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้เป็นระบบ
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5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันสามารถนามาใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนสามารถนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
33. ชื่อโครงการ บริหารงานเงินรายได้สถานศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. ดาเนินงานพัฒนาการบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาจาแนกเป็นกิจกรรมตามงบฯ ดังนี้
- กิจกรรม สนับสนุนประกันสังคม
- กิจกรรม จ้างคนงานรายวัน
- กิจกรรม สนับสนุนการจัดการศึกษา
3. ติดตาม ตรวจสอบ
4. สรุปผลและประเมินผล
ผลการดาเนินกิจกรรม
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สามารถบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง ชุมชนมากยิ่งขึ้น
34. ชื่อโครงการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ/ ประชุมคณะกรรมการ/วางแผนการดาเนินงาน
2. ดาเนินกิจกรรม
กิจกรรม วารสารโรงเรียนหลวง
- ติดต่อโรงพิมพ์
- แบ่งหัวข้อรับผิดชอบในการจัดทาวารสารโรงเรียนหลวง
- ส่งหัวข้อเรื่องให้โรงพิมพ์ดาเนินการจัดพิมพ์
กิจกรรม วิทยุออนไลน์/สายน้าจัน
- คณะกรรมการที่เป็นนักเรียนโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา
- จัดการอบรมการจัดทาหนังสือพิมพ์สายน้าจันโดยใช้โปรแกรม Photo Scape
- รับสมัครนักเรียนที่ต้องการจัดเสียงตามสายในโรงเรียนและฝ่ายเทคนิค
- จัดอบรมนักเรียนที่จัดเสียงตามสายและฝ่ายเทคนิค
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กิจกรรม พัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน
- ปรับปรุง และจัดทาเว็ปไซต์ของโรงเรียนให้มีความเหมาะสม
5. ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. การดาเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระบบ ชัดเจน
2. มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจนระบุหน้าที่ สังเกต สอบถามขอบข่ายงานกิจกรรมในการดาเนินงาน
3. บุคลากรในโรงเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารจากภายนอกในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย
4. ชุมชน หน่วยงาน องค์กรได้ทราบความเคลื่อนไหว ความสาเร็จในด้านต่างๆ ของโรงเรียน
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ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกระดับชั้น
ประเด็นกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
- นักเรียนร้อยละ 80 สามารถอ่าน เขียน และสื่อสาร - นักเรียนร้อยละ 80 สามารถอ่าน เขียน และสื่อสาร
การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ภาษาไทยได้ ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของ ภาษาไทยได้ ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของ
2) นักเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี สพฐ.
สพฐ.
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
- นักเรียนร้อยละ 80 ของห้องเรียน MEP ใช้
- นักเรียนร้อยละ 80 ของห้องเรียน MEP ใช้
แก้ปัญหา
ภาษาอังกฤษในการแนะนาตนเอง สถานศึกษาและ
ภาษาอังกฤษในการแนะนาตนเอง สถานศึกษาและ
3) นักเรียนความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
สนทนาง่ายๆได้ ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมิน สนทนาง่ายๆได้ ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมิน
4) นักเรียนความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ของ CEFR
ของ CEFR
สารสนเทศและการสื่อสาร
- นักเรียนร้อยละ 70 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ - นักเรียนร้อยละ 70 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
แนะนาตนเอง สถานศึกษา และสนทนาง่ายๆ ได้ ใน
แนะนาตนเอง สถานศึกษา และสนทนาง่ายๆ ได้ ใน
สถานศึกษา
ระดับผ่าน ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียน
ระดับผ่าน ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียน
6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีของ
- นักเรียนร้อยละ 70 สามารถคิดคานวณได้ ในระดับ - นักเรียนร้อยละ 70 สามารถคิดคานวณได้ ในระดับ
ผู้เรียนต่องานอาชีพ
ผ่าน ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียน
ผ่าน ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียน
7) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
- นักเรียนร้อยละ 70 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี - นักเรียนร้อยละ 70 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
สถานศึกษากาหนด
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
8) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
แก้ปัญหาได้ ในระดับผ่าน ขึ้นไป
แก้ปัญหาได้ ในระดับผ่าน ขึ้นไป
9) นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ -นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป มีความรู้และมีทักษะ
-นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป มีความรู้และมีทักษะ
หลากหลาย
พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม มีชิ้นงานนวัตกรรมอย่าง พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม มีชิ้นงานนวัตกรรมอย่าง
10) นักเรียนมีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมที่ดี
น้อยคนละ 1 ชิ้นต่อปีการศึกษา
น้อยคนละ 1 ชิ้นต่อปีการศึกษา
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ประเด็นกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร
การทางานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม จริยธรรมใน
การใช้สื่ออย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน
- นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับคุณภาพ
3 ขึ้นไป
- คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับชาติของโรงเรียนสูง
กว่าระดับประเทศ
-นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
- นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
ตามที่สถานศึกษากาหนด ในระดับดี ขึ้นไป
- นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมแสดงออกถึงค่านิยมที่
ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ในระดับดีขึ้นไป

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
-นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร
การทางานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม จริยธรรมใน
การใช้สื่ออย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน
- นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับคุณภาพ
3 ขึ้นไป
- คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับชาติระดับชั้น ป.6
ของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ ในรายวิชา
ภาษาไทย อังกฤษ และวิทยาศาสตร์
-นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
- นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
ตามที่สถานศึกษากาหนด ในระดับดี ขึ้นไป
- นักเรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมแสดงออกถึงค่านิยมที่
ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ในระดับดีขึ้นไป
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ประเด็นกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมและสืบทอดอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย
- นักเรียนร้อยละ 80 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ระหว่างบุคคล เพศ วัย เชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีและเป็น
สมาชิกที่ดีในสังคม
- นักเรียนร้อยละ 80 มีมีการรักษาสุขภาพกาย
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมและแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
- นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมและสืบทอดอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย
- นักเรียนร้อยละ 80 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ระหว่างบุคคล เพศ วัย
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีและเป็น
สมาชิกที่ดีในสังคม
- นักเรียนร้อยละ 80 มีมีการรักษาสุขภาพกาย
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมและแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสประชากรวัยเรียนในเขต นอกเขตบริการทุกคนเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
ประเด็นกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
1) นักเรียนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้โดยเท่าเทียม - นักเรียนร้อยละ 100 สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้ - นักเรียนร้อยละ 100 สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้
กัน
โดยเท่าเทียมกัน
โดยเท่าเทียมกัน
2) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนตาม
- นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการอุดหนุนตามโครงการ - นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการอุดหนุนตามโครงการ
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
3) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนอาหาร
- นักเรียนระดับก่อนประถมและประถมศึกษา ร้อยละ - นักเรียนระดับก่อนประถมและประถมศึกษา ร้อยละ
กลางวัน โครงการกลางวันนักเรียน จากองค์กร
100 ได้รับการอุดหนุนอาหารกลางวัน โครงการ
100 ได้รับการอุดหนุนอาหารกลางวัน โครงการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน
กลางวันนักเรียน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กลางวันนักเรียน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนโครงการ
- นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการอุดหนุนโครงการ
- นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการอุดหนุนโครงการ
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและงานระบบ
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและงานระบบ
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสม
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ ปฏิบัติจริง - ร้อยละ 90 ของครู จัดการเรียนรู้ให้นักเรียน เกิด
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้
กระบวนการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ โดยปฏิบัติจริงผ่าน การทาโครงงาน/กิจกรรม/การฝึก
ต่อการเรียนรู้
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิด
3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
นาไปปรับใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดี
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง เป็นระบบ และ - ร้อยละ 90 ของครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อ
นาผลมาพัฒนาผู้เรียน
เทคโนโลยี สารสนเทศ ที่สอดคล้องกับสาระที่สอน
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล สะท้อนกลับ สร้างแรงจูงใจ ให้กับนักเรียนให้เกิดการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ และมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ของนักเรียน
- ร้อยละ 90 ของครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
และนาสรุป ผลการสังเคราะห์ไปวางแผนพัฒนาการ
เรียนของนักเรียนชัดเจนและร่วมกับนักเรียนกาหนด
แนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติตนอย่างเป็น ระบบ

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
- ร้อยละ 90 ของครู จัดการเรียนรู้ให้นักเรียน เกิด
กระบวนการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์
โดยปฏิบัติจริงผ่าน การทาโครงงาน/กิจกรรม/การฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิด
นาไปปรับใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดี
- ร้อยละ 90 ของครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อ
เทคโนโลยี สารสนเทศ ที่สอดคล้องกับสาระที่สอน
สร้างแรงจูงใจ ให้กับนักเรียนให้เกิดการจัดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ และมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ของนักเรียน
- ร้อยละ 90 ของครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
และนาสรุป ผลการสังเคราะห์ไปวางแผนพัฒนาการ
เรียนของนักเรียนชัดเจนและร่วมกับนักเรียนกาหนด
แนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติตนอย่างเป็น ระบบ
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ประเด็นกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ 90 ของครูทุกคนมีแผนการวัดและประเมิน
นักเรียน ชัดเจนตลอดปีการศึกษา(มีการกาหนด
สัดส่วนคะแนน จานวน ชิ้นงานและพฤติกรรมนักเรียน
ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ของนักเรียนและ
นาผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผลตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
- ร้อยละ 90 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดให้ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ แสดงความคิดเห็นของนักเรียน
อย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง
- ร้อยละ 90 ครูทุกคนในแต่ละสายชั้นมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนวิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียนเป็น
ประจา ทุกสัปดาห์

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
- ร้อยละ 90 ของครูทุกคนมีแผนการวัดและประเมิน
นักเรียน ชัดเจนตลอดปีการศึกษา(มีการกาหนด
สัดส่วนคะแนน จานวน ชิ้นงานและพฤติกรรมนักเรียน
ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ของนักเรียนและ
นาผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผลตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
- ร้อยละ 90 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดให้ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ แสดงความคิดเห็นของนักเรียน
อย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง
- ร้อยละ 90 ครูทุกคนในแต่ละสายชั้นมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนวิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียนเป็น
ประจา ทุกสัปดาห์
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ประเด็นกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ - โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่น ปลอดภัย
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ
เอื้อต่อการเรียนรู้
2) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ มีห้องปฏิบัติการ เพียงพอ
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ เรียนอย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อปีการศึกษา
- โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ และการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และ
เข้าถึงง่าย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
- โรงเรียนได้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่น
ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ มีห้องปฏิบัติการ เพียงพอ
และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ เรียนโดยแต่ละห้องเรียนได้ใช้เรียนรู้
มากกว่า 4 ครั้ง ต่อปีการศึกษา
- โรงเรียนมีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้ดียิ่งขึ้นและ
สามารถพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ และการเรียนรู้ได้อย่าง
เพียงพอ และเข้าถึงง่าย
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา - โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่กาหนด
กาหนดชัดเจน
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
3)ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ แห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
- โรงเรียนใช้กระบวนการ PDCA ในการบริหารและ
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน อย่างเป็น
วิชาชีพ
ระบบสามารถตรวจสอบปรับปรุง เป็นที่ยอมรับและเป็น
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ แบบอย่าง
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ
- โรงเรียนมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ทุกปี โดยความร่วมมือของครู บุคลากรในสถานศึกษา
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและ
ผู้เรียน และมีแผนพัฒนาวิชาการที่คานึงถึงคุณภาพ
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
- ครูและบุคลากรร้อยละ 100 มีการประชุมทางวิชาการ/
การอบรม/การสัมมนา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อ
ปีการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ
และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
- โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่กาหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- โรงเรียนใช้กระบวนการ PDCA ในการบริหารและ
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน อย่างเป็น
ระบบสามารถตรวจสอบปรับปรุง ทาให้ระบบ
บริหารงานในโรงเรียนเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่าง
- โรงเรียนมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ทุกปี โดยความร่วมมือของครู บุคลากรในสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและ
ผู้เรียน และมีแผนพัฒนาวิชาการที่คานึงถึงคุณภาพ
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทาให้หลักสูตรฯมีคุณภาพ
- ครูและบุคลากรร้อยละ 100 มีการประชุมทาง
วิชาการ/การอบรม/การสัมมนา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย
หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ประจาปีการศึกษา 2562

คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของระดับเขตพื้นที่

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ
ระดับประเทศ

ด้านคณิตศาสตร์

35.92

38.29

44.94

ด้านภาษาไทย

37.94

40.68

46.46

เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน

30.93

31.77

45.70

ด้าน
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2) ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จาแนกระดับตามคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2562
ร้อยละจาแนกระดับ
ตามคุณภาพ

ด้านคณิตศาสตร์

ด้านภาษาไทย

รวมความสามารถ
ทั้ง 2 ด้าน

ดีมาก

5.22

2.84

2.84

ดี

13.63

23.86

17.04

พอใช้

49.43

32.95

43.18

ปรับปรุง

31.81

40.34

36.93
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3) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจาปีการศึกษา
2561 - 2562
3.1) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ผู้เรียนระดับชาติ (NT)
และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562
ความสามารถ

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562

ร้อยละผลต่าง

ด้านคณิตศาสตร์

43.51

35.92

-7.59

ด้านภาษาไทย

49.56

37.94

-11.62

รวมทั้ง 2 ด้าน

46.535

36.93

-9.61
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3.2) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2562 จาแนกตามร้อยละของระดับตามคุณภาพ
 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)
ร้อยละจาแนกระดับตาม
คุณภาพ

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ดีมาก

6.12

5.11

ดี

21.08

13.63

พอใช้

51.7

49.43

ปรับปรุง

21.08

31.81
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 ความสามารถด้านภาษาไทย (Thai Language)
ร้อยละจาแนกระดับตาม
คุณภาพ

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

3.4

2.84

ดี

34.01

23.86

พอใช้

42.17

32.95

ปรับปรุง

20.4

40.34

ดีมาก
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 รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน
ร้อยละจาแนกระดับตามคุณภาพ

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

4.76

2.84

ดี

27.545

17.04

พอใช้

46.935

43.18

ปรับปรุง

20.74

36.93

ดีมาก
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4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
4.1) ผลการทดสอบเปรียบเทียบระดับโรงเรียนและระดับประเทศ
ผลลัพธ์
คะแนน จานวนนักเรียน
จานวนนักเรียน คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
เทียบกับ
ขีดจากัด ที่ผ่านขีดจากัด
ที่เข้าสอบ(คน) ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ
ระดับประเทศ
ล่าง
ล่าง
ภาษาไทย

158

49.09

49.07

0.02

49.03

75

ภาษาอังกฤษ

158

36.19

34.42

1.77

34.36

69

คณิตศาสตร์

158

32.56

32.90

-0.34

32.85

77

วิทยาศาสตร์

158

35.79

35.55

0.24

35.51

80
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4.2) ผลการทดสอบเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา
2561
คะแนนเฉลี่ย

ปีการศึกษา 2562
คะแนนเฉลี่ย

ผลลัพธ์
จากการเปรียบเทียบสองปีการศึกษา

ภาษาไทย

57.41

49.09

-8.32

ภาษาอังกฤษ

42.44

36.19

-6.25

คณิตศาสตร์

38.80

32.56

-6.24

วิทยาศาสตร์

42.64

35.79

-6.85

รายวิชา
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5) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
5.1) ผลการทดสอบเปรียบเทียบระดับโรงเรียนและระดับประเทศ

รายวิชา

จานวน
นักเรียน
ที่เข้าสอบ(คน)

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

106
106
106
106

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ
50.88
29.30
21.66
28.83

55.14
33.25
26.73
30.07

ผลลัพธ์
คะแนน
จานวนนักเรียน
เทียบกับ
ขีดจากัด
ที่ผ่านขีดจากัดล่าง
ระดับประเทศ
ล่าง
-4.26
-3.95
-5.07
-1.24

55.09
33.21
26.68
30.04

45
27
30
42
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5.2) ผลการทดสอบเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา
2561
คะแนนเฉลี่ย

ปีการศึกษา
2562
คะแนนเฉลี่ย

ผลลัพธ์
จากการเปรียบเทียบสองปีการศึกษา

ภาษาไทย

47.92

50.88

2.96

ภาษาอังกฤษ

25.94

29.30

3.36

คณิตศาสตร์

25.31

21.66

-3.65

วิทยาศาสตร์

34.06

28.83

-5.23

รายวิชา
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6) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ข้อสอบกลาง) ปีการศึกษา 2562
6.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ข้อสอบกลาง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
รวมทุกกลุ่มสาระ

จานวนนักเรียนที่เข้าสอบ(คน) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ผลลัพธ์
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
165
165
165
165
165

151
151
151
151
151

63.98
67.68
63.32
64.17
64.79

61.44
45.97
58.83
63.10
57.34

-2.54
-21.71
-4.49
-1.07
-7.45
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6.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ข้อสอบกลาง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
รวมทุกกลุ่มสาระ

จานวนนักเรียนที่เข้าสอบ(คน) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ผลลัพธ์
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
158
158
158
158
158

145
145
145
145
145

47.69
53.97
45.78
28.23
43.92

62.60
60.19
63.29
43.68
57.44

14.91
6.22
17.51
15.45
13.52
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6.3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ข้อสอบกลาง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
รวมทุกกลุ่มสาระ

จานวนนักเรียนที่เข้าสอบ(คน) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ผลลัพธ์
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
178
178
178
178
178

161
161
161
161
161

55.73
39.33
62.12
48.28
51.37

54.45
42.95
46.72
49.42
48.39

-1.28
3.62
-15.40
1.14
-2.98
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6.4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ข้อสอบกลาง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
รวมทุกกลุ่มสาระ

จานวนนักเรียนที่เข้าสอบ(คน)
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ผลลัพธ์
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
130
130
130
130
130

141
141
141
141
141

38.12
24.09
33.61
27.46
30.82

37.14
22.49
30.89
24.15
28.67

-0.98
-1.60
-2.72
-3.31
-2.15
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6.5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ข้อสอบกลาง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
รวมทุกกลุ่มสาระ

จานวนนักเรียนที่เข้าสอบ(คน)
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ผลลัพธ์
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
118
118
118
118
118

125
125
125
125
125

37.77
24.19
25.09
26.37
28.35

30.89
22.85
35.27
28.86
29.47

-6.88
-1.34
10.18
2.49
1.11
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ส่วนที่ 4
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
จากการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้
ดาเนินการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดาเนินงาน
บรรลุตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน ครอบคลุมภารกิจงานทั้ง 4 ฝ่ายงาน แต่ยังมีข้อจากัดบางประการที่ทาให้
การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย ดังนี้
ด้านการบริหารงานวิชาการ
 ปัญหาอุปสรรค
1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน
2. นักเรียนมีหลากหลายชนเผ่ามีปัญหาต่อด้าน การอ่าน การเขียน ภาษาไทย ต้องพัฒนา
ด้านการอ่าน
3. การบริหารงานยังไม่ค่อยคล่องตัว
แนวทางการพัฒนา
1. ของบประมาณเพิ่มขึ้นในการดาเนินงานฝ่ายวิชาการ
2. ต้องร่วมมือกันในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการอ่าน การเขียนให้นักเรียนอย่างจริงจัง
ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ในด้านอื่นๆ ตามมา
3. สร้างทีมงานที่เข้มแข็งในการดาเนินงานมากยิ่งขึ้น
ด้านการบริหารงานงบประมาณ
 ปัญหาอุปสรรค
1. การจ่ายเงินงบประมาณมีการล่าช้า และมีการจ่ายเงินเหลื่อมงบประมาณ
แนวทางการพัฒนา
1. เร่งรัดทางร้านที่ทางโรงเรียนจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ส่งเอกสารทุกภาคเรียน
ด้านการบริหารงานบุคลากร
 ปัญหาอุปสรรค
1. บุคลากรที่สอนตรงตามสาระวิชามีไม่เพียงพอ
2. บุคลากรมีจานวนมากและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้การสารวจข้อมูลล่าช้า ไม่
ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน
แนวทางการพัฒนา
1. วางแผนอัตรากาลัง สรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อมาเป็นครูอัตราจ้าง
2. จัดเก็บข้อมูลข่าวสารสนเทศบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน พร้อมเรียกใช้
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ด้านการบริหารงานทั่วไป
 ปัญหาอุปสรรค
1. เปลี่ยนคนทางาน ทาให้งานไม่ต่อเนื่อง
2. งานด่วน บางทีมาล่าช้าเกินไป มีเวลาทางานได้น้อยมาก
แนวทางการพัฒนา
1. มีความมั่นคงให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการ
2. ให้เวลาในการทางานให้เหมาะสม
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ภาคผนวก
- ภาพกิจกรรม ประจาปีการศึกษา 2562
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งานบริหารทั่วไป
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจาภาคเรียนที่ 1/2563

ห้างหุ่นส่วนจากัด เชียงรายมอเตอร์ส(ปตท.ริมกกเชียงราย)
โรงเรียนเสริมสวยบ้านคุณโจบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียน

สโมสรโรตารี่อาเภอแม่จัน มอบหน้ากากอนามัยให้เด็กนักเรียน

มอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (กสศ.) ระดับชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 จานวน 30ทุน
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งานบริหารทั่วไป
ดาเนินการประชุมขับเคลื่อน"โครงการตารวจประสานโรงเรียน"โดย สภ.แม่จัน ภ.จว.เชียงราย

ดาเนินโครงการตรวจสุขภาพ ระดับชั้นอนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่4 ประจาปี 2563

รับทุนเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ณ ที่ว่าการอาเภอแม่จัน

โรงเรียนบ้านแม่จัน ร่วมกับสถานีอนามัยแม่จันฉีดพ่นยุงลาย
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งานบริหารทั่วไป
ผู้อานวยการโรงเรียนร่วมกับท่านรองผู้อานวยการ
และคณะครูต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอาเภอแม่จัน
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งานบริหารวิชาการ
รับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ สพป.ชร.3

มอบรางวัลสัปดาห์อาเซียน

ประชุมคณะทางาน

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็น
ประธานสนามสอบพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน
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งานบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหารนิเทศภายใน และเยี่ยมเยีนสังเกตการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด 19

มอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ได้รับรางวัล กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
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งานบริหารวิชาการ
สัปดาห์กิจกรรมวันอาเซียน

กิจกรรมไหว้ครู
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งานบุคคล
การประเมินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว.21
และการประเมินการตนเองและการพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านแม่จัน ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนวาวีวิทยาคม ส่งครูบรรจุใหม่ นายโต้ง หน่อแก้ว
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

การประเมินการขอเลื่อนวิทยฐานะ ชานาญการ ของนางธิดารัตน์ เขื่อนแปด

อบรมสารวจการใช้สื่อออนไลน์
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งานบุคคล
การดาเนินการสอบครูอัตราจ้าง ตาแหน่งครูนาฏศิลป์
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งานการเงิน
ณะผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนนักเรียน และเป็นตัวแทนคณะผู้ใจบุญ ใจกุศลร่วมบริจาคช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย อัคคีภัย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นบ้านของเด็กชายสุรเทพ แซ่จาง ม.2/4

ฝ่ายการเงินและพัสดุ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
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