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ค าน า 
 

      รายงานผลการด าเนินงานเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 
การศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3   ในรอบปีท่ีผ่านมา ซึ่งบ่งบอกถึงการพัฒนางานและผลส าเร็จตามกลยุทธ์ 
จุดเน้นและเป้าหมายท่ีก าหนด อย่างไรก็ตาม ผลการ ด าเนินงานท่ีน าเสนอในเอกสารนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
ภารกิจงาน ยังมีภารกิจงานอีกหลากหลายท่ีไม่สามารถ สรุปไว้ในในเอกสารนี้ได้ท้ังหมด ผลส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจาก
ความมุ่งมั่นต้ังใจในการบริหารจัดการศึกษา ประกอบกับการร่วมแรงร่วมใจ  จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)  จึงขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน บุคลากร และ
ทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคล่ือนภารกิจจนประสบผลส าเร็จ เป็นอย่างดียิ่ง หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตลอดจนเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์แก่องค์กร หน่วยงาน ประชาชน และผู้ท่ีมีความสนใจท่ัวไป  
 
 
 
 

งานนโยบายและแผนงาน 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 
ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ต้ังอยู่เลขท่ี 86 หมู่ 2 ถนนนาคพันธ์ ต าบลแม่จัน 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา ต้ังอยู่ในชุมชนเมือง เป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษา และเป็นแหล่งท่ีชุมชนมาใช้บริการด้านต่าง ๆ อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา อีกท้ัง
ยังเป็นศูนย์กลางเผยแพร่งานวิชาการอีกด้วย มีชุมชนในเขตร่วมบริการ รวม 10 หมู่บ้าน 

เขตบริการทางการศึกษา 
มีนักเรียนในเขตบริการ  จ านวน  10  หมู่บ้าน คือ 
หมู่ท่ี 1 บ้านร้อง    ผู้ใหญ่บ้าน ช่ือ นายสุพิศ  สุรินทร์แปง 
     ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
หมู่ท่ี 2 บ้านแม่จัน   ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายชัยฤทธิ์   อภิขจรทรัพย์ 
     ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
หมู่ท่ี 3 ชุมชนแม่จันตลาด   ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นางอรพินท์ กันทะ 
     ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ ค้าขาย  
หมู่ท่ี 4  ชุมชนเด่นป่าสัก             ผู้ใหญ่บ้าน ช่ือ นายเมืองดี   ศรีวิชัย 
     ประชาชน ส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม ค้าขาย  
หมู่ท่ี 5  ชุมชนบ้านปงตอง  ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายณรงค์  วงศ์แหวน 
               ประชาชน ส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม ค้าขาย 
หมู่ท่ี 6 บ้านห้วยเวียงหวาย  ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายอ านาจ   ใจมูล 
     ประชาชน ส่วนใหญ่ มีอาชีพ เกษตรกรรม 
หมู่ท่ี 7 ชุมชนบ้านเหมืองฮ่อ  ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นางกรรณิการ์  เทพโพธา 
     ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจ้าง 
หมู่ท่ี 8  ชุมชนบ้านศาลา   ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายสุรพล   คุณยศยิ่ง 
     ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง 
หมู่ท่ี 11 บ้านปงอ้อ   ก านันต าบลแม่จัน นายดวงแสง  มูลกาศ 
     ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม 
หมู่ท่ี 12  บ้านสันมงคล   ผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายจ านอง  ภิระบัน 
     ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตร 
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นอกเขตบริการทางการศึกษา 
หมู่ท่ี   9  บ้านหนองแว่น             ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายสมนึก   ปันปิน 
หมู่ท่ี  10  บ้านห้วยโจ้                 ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายณัฐพลธ์   แซ่ย่าง 
หมู่ท่ี  13  บ้านธรรมจาริก   ผู้ใหญ่บ้านช่ือนายคมสัน   ศรีเจริญพันธ์  
หมู่ท่ี  14  บ้านจอป่าคา    ผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายอาจู  ยอแจะ    

ข้อมูลครู  บุคลากร นักเรียน ปีการศึกษา 2562 

     1.ข้อมูลจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2562  (ข้อมูล ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562) 

ข้อมูลระดับชั้น 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 1 12 15 27  
อนุบาล 2 2 29 24 53  
อนุบาล 3 3 32 39 71  

รวม 6 73 78 151  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 5 84 92 176  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 5 85 70 155  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 5 87 92 179  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 5 75 72 147  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 5 88 72 160  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 5 84 92 176  

รวม 30 503 490 993  
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 4 86 56 142  
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 3 74 61 135  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 3 51 64 115  

รวม  10 211 181 392  
นอกระบบประถม - - - -  
นอกระบบมัธยม - - - -  

รวม - - - -  
รวมทั้งหมด 45 787 749 1,536  
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 2.  ข้อมูลบุคลากร  อัตราก าลัง 
         - ข้อมูลจ านวนบุคลากรในโรงเรียน 

 ประเภท  จ านวนอัตรา หมายเหตุ 
ข้าราชการครู 
พนักงานราชการ 
ครูอัตราจ้างช่ัวคราว 
ครูพี่เล้ียง 
ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างช่ัวคราว 

66 
2 
19 
16 
1 
12 

จ านวนอัตราข้าราชการครู 
รวมครูช่วยราชการ 

รวมทั้งหมด 116 
   -ข้อมูลครูจ าแนกตามเพศ 

สถานภาพ 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 - 1 
รองผู้อ านวยสถานศึกษา - 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 
   - ข้อมูลครูจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

สถานภาพ 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา - - 1 - 1 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา - - 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 
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-วิทยากรท้องถิ่น จ านวน   1    คน 

ข้อมูลทรัพยากรอื่น 
      1.แผนผังสถานศึกษา 
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   2.ข้อมูลอาคารสถานท่ี   
 1. อาคารเรียนแบบมาตรฐาน 

1.1  แบบ ป.3ก      ขนาด  2  ช้ัน  8  ห้องเรียน  1 หลัง 
1.2  แบบ ชร.014    ขนาด  2  ช้ัน  8  ห้องเรียน  1 หลัง 
1.3  แบบ  อจ.017   ขนาด  2  ช้ัน  8  ห้องเรียน  1 หลัง 
1.4  แบบ  สปช.2/28  ขนาด 3  ช้ัน  18  ห้องเรียน  1 หลัง 
1.5  แบบชร.01 จ านวน  8  ห้องเรียน   1 หลัง 
1.6  แบบ 318 ล / 55 – ข เขตแผ่นดินไหว  4 ช้ัน 18 ห้องเรียน     
       ใต้ถุนโล่ง      1 หลัง  

       2. อาคารเรียน (สร้างเอง , บริจาค) 
  2.1  อาคารเรียน  ICT     1 หลัง 
  2.2  อาคารทักษะ BMC  yello  house   1 หลัง 

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

3.3 ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา)    1         แห่ง 
3.5 โรงอาหารหอประชุมแบบ 101 ล./27 พิเศษ  
       ปรับปรุงช้ันบนเป็นโรงพละศึกษา   1         หลัง 

      4.  อาคารประกอบ (สร้างเอง, บริจาค) 
  4.1 ห้องพยาบาล      1 หลัง 
  4.2  ศาลา      2 หลัง 
  4.3  ศาลาห้องพักครู     1 หลัง 
      5.  ส้วมแบบมาตรฐาน 
  5.1 นักเรียนชาย สปช. 601/26              13 ท่ีนั่ง 
  5.2 นักเรียนหญงิ   สปช. 601/26              14 ท่ีนั่ง 
  5.3 ครูชาย      1 ท่ีนั่ง 
  5.4. ครูหญิง      1 ท่ีนั่ง 

5.5 นักเรียนชาย สปช.     5 ท่ีนั่ง 
  5.6. นักเรียนหญงิ  สปช.     5 ท่ีนั่ง 
  5.5 อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ท่ีนั่ง)    1         หลัง 
       6.  ส้วม (สร้างเอง, บริจาค) 
  6.1  นักเรียนชาย   แบบ  ททบ.5    4 ท่ีนั่ง 
  6.2  นักเรียนหญิง แบบ  ททบ.5    6 ท่ีนั่ง 
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  6.3  ครูชาย      3 ท่ีนั่ง 
  6.4  ครูหญิง      4 ท่ีนั่ง 
                     6.5  ครู                                                         3         ท่ีนั่ง 
       7.  ห้องสมุด      1 ห้อง 
       8.  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์     3 ห้อง 
       9.  ห้องปฏิบัติการทางภาษา     1 ห้อง 
      10. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    2 ห้อง 
  10.1  วิทย์ท่ัวไป (ประถมศึกษา)    1 ห้อง 
                     10.2  วิทย์ท่ัวไป (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 
       -  ท่ีว่าการอ าเภอ  
       -  ท่ีท าการไปรษณีย์แม่จัน 
       -  ศูนย์หัตถกรรมเชียงราย       -  ศูนย์ฝึกวิชาชีพ อ าเภอพาน 
       -  ธนาคาร                                 -  ค่ายกองร้อย ตชด. 327  อ.แม่จัน 
       -  ศูนย์การศึกษาอาเซียนโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ส่วนท่ี 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. พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีศักยภาพด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา  

2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 

3. ครูและบุคลากรมีความรู้ เจตคติ และทักษะปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
ไหว้สวย รวยคุณธรรม เลิศล้ านาฏลีลา 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและไทยล้านนา 

กลยุทธ์  
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จึงก าหนด 

กลยุทธ์ การด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 
และสอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกระดับช้ัน 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสประชากรวัยเรียนในเขต นอกเขตบริการทุกคนเข้าถึงบริการทางการศึกษา                     

ขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ 

                    การจัดการศึกษา  

ประเด็นกลยุทธ์ 
1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
2) นักเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3) นักเรียนความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) นักเรียนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีของผู้เรียนต่องานอาชีพ 
7) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
8) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
9) นักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
10) นักเรียนมีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมท่ีดี 
11) นักเรียนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้โดยเท่าเทียมกัน 
12) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน 
13) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนอาหารกลางวัน  โครงการกลางวันนักเรียน จากองค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน 
14) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนโครงการอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและงานระบบ 
      ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสม 
15) ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวันได้ 
16) ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
17) ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
18) ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
19) ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
20) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 
21) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
22) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
23) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
24)ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
25) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
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กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกระดับชั้น 
ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินงาน 

1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
2) นักเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
3) นักเรียนความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) นักเรียนความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีของ
ผู้เรียนต่องานอาชีพ 
7) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
8) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
9) นักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
10) นักเรียนมีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมท่ีดี 
 

- นักเรียนร้อยละ 80 สามารถอ่าน  เขียน และส่ือสาร
ภาษาไทยได้ ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของ 
สพฐ. 
- นักเรียนร้อยละ 80 ของห้องเรียน MEP ใช้
ภาษาอังกฤษในการแนะน าตนเอง  สถานศึกษาและ
สนทนาง่ายๆได้ ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมิน
ของ CEFR 
- นักเรียนร้อยละ 70 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
แนะน าตนเอง สถานศึกษา และสนทนาง่ายๆ ได้ ใน
ระดับผ่าน ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียน 
- นักเรียนร้อยละ 70 สามารถคิดค านวณได้ ในระดับ
ผ่าน ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียน 
- นักเรียนร้อยละ 70 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาได้ ในระดับผ่าน ขึ้นไป 
-นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป มีความรู้และมีทักษะ
พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม มีช้ินงานนวัตกรรมอย่าง
น้อยคนละ 1 ช้ินต่อปีการศึกษา 
 

- จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนและจัดท าโครงการท่ี
พัฒนาด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 
- จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนและจัดท าโครงการท่ี
ช่วยพัฒนาทางด้านการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
- จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนและจัดท าโครงการท่ี
ช่วยพัฒนาความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร  การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
- จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนและจัดท าโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สูงขึ้น 
- จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนและจัดท าโครงการท่ี
พัฒนาด้านความรู้ทักษะ เจตคติท่ีดีของผู้เรียนต่องาน
อาชีพ 
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ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินงาน 
 -นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้  การส่ือสาร   
การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม จริยธรรมใน
การใช้ส่ืออย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน 
- นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉล่ียรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับคุณภาพ  
3 ขึ้นไป 
- คะแนนเฉล่ียการประเมินระดับชาติของโรงเรียนสูง
กว่าระดับประเทศ 
-นักเรียนร้อยละ 80  ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
-  นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในระดับดี ขึ้นไป 
- นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมแสดงออกถึงค่านิยมท่ี
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในระดับดีขึ้นไป 
 

- จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนและจัดท าโครงการท่ี
ท าให้ผู้เรียนมีมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด   มีความรักภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
- จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนและจัดท าโครงการท่ี
ท าให้ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
- จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนและจัดท าโครงการ
ส่งเสริมด้านสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมของนักเรียน
ให้ดีขึ้น 
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ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินงาน 

 - นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมและสืบทอดอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น    
มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย   
- นักเรียนร้อยละ 80 ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย  ระหว่างบุคคล  เพศ  วัย  เช้ือ
ชาติ  ศาสนา  ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีและเป็น
สมาชิกท่ีดีในสังคม 
- นักเรียนร้อยละ  80 มีมีการรักษาสุขภาพกาย  
สุขภาพจิต  อารมณ์และสังคมและแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
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กลยุทธ์ที ่2  สร้างโอกาสประชากรวัยเรียนในเขต นอกเขตบริการทุกคนเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  

ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินงาน 
1) นักเรียนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้โดยเท่าเทียม
กัน 
2) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนตาม
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน 
3) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน  โครงการกลางวันนักเรียน จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน 
4) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนโครงการ
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสม 
 
 

- นักเรียนร้อยละ 100 สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้
โดยเท่าเทียมกัน 
- นักเรียนร้อยละ 100  ได้รับการอุดหนุนตามโครงการ
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
- นักเรียนระดับก่อนประถมและประถมศึกษา ร้อยละ 
100  ได้รับการอุดหนุนอาหารกลางวัน  โครงการ
กลางวันนักเรียน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
- นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการอุดหนุนโครงการ
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- จัดท าโครงการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ  
- จัดท าโครงการรับการอุดหนุนอาหารกลางวัน จาก
เทศบาลต าบลแม่จัน อย่างต่อเนื่อง 
- จัดท าโครงการอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
และงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้นักเรียน
ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน 
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กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินงาน 
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ ปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวันได้ 
2) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
3) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง เป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล สะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
 

- ร้อยละ 90 ของครู จัดการเรียนรู้ให้นักเรียน เกิด
กระบวนการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์
โดยปฏิบัติจริงผ่าน การท าโครงงาน/กิจกรรม/การฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิด
น าไปปรับใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดี 
- ร้อยละ 90 ของครูพัฒนาและใช้ส่ือการสอน ส่ือ
เทคโนโลยี สารสนเทศ ท่ีสอดคล้องกับสาระท่ีสอน 
สร้างแรงจูงใจ ให้กับนักเรียนให้เกิดการจัดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ และมีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อ การเรียนรู้ของนกัเรยีน 
- ร้อยละ 90  ของครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
และน าสรุป ผลการสังเคราะห์ไปวางแผนพัฒนาการ
เรียนของนักเรียนชัดเจนและร่วมกับนักเรียนก าหนด
แนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติตนอย่างเป็น ระบบ 
  

- ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูได้เข้ารับการพัฒนาตนเอง 
ท้ังการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ท้ังงานด้านการ
จัดการเรียนการสอน   การวัดประเมินผลการศึกษา 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  งานท่ีปฏิบัติในหน้าท่ีอื่นๆ  
อย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดเวที เสวนาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ท้ังในกลุ่มสาระการเรียนรู้   ในสายช้ัน  ท้ัง
โรงเรียนหรือกลุ่มย่อย  อย่างต่อเนื่อง 
- สนับสนุน  ให้ขวัญก าลังใจแก่ครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อ
การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วย
ความเต็มใจและเต็มความสามารถ จนประสบผลส าเร็จ
ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา อยู่
สม่ าเสมอ 
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ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินงาน 

 - ร้อยละ 90  ของครูทุกคนมีแผนการวัดและประเมิน
นักเรียน ชัดเจนตลอดปีการศึกษา(มีการก าหนด
สัดส่วนคะแนน จ านวน ช้ินงานและพฤติกรรมนักเรียน 
ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ของนักเรียนและ
น าผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผลตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
- ร้อยละ 90 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดให้ครูมีการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้/ แสดงความคิดเห็นของนักเรียน
อย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง 
 - ร้อยละ 90 ครูทุกคนในแต่ละสายช้ันมีการอภิปราย 
แลกเปล่ียนวิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียนเป็น
ประจ า ทุกสัปดาห์ 

 

 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินงาน 
1) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 
2) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดร่มรื่น ปลอดภัย 
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้  มีห้องปฏิบัติการ เพียงพอ 
และจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนา 
ศักยภาพของผู้ เรียนอย่างน้อย  4  ครั้ง ต่อปีการศึกษา 
- โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ และการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และ
เข้าถึงง่าย 

- ส่งเสริม สนับสนุน และจัดท าโครงการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และเข้าถึงง่าย 
- ส่งเสริม สนับสนุน และจัดท าโครงการพัฒนาด้าน
ส่ิงแวดล้อม  อาคารสถานท่ี  แหล่งเรียนรู้ ภายใน
ภายนอกโรงเรียน อย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

กลยุทธ์ที ่5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินงาน 
1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3)ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

- โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
- โรงเรียนใช้กระบวนการ PDCA ในการบริหารและ
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน อย่างเป็น
ระบบสามารถตรวจสอบปรับปรุง เป็นท่ียอมรับและเป็น
แบบอย่าง 
- โรงเรียนมีการประเมินและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา
ทุกปี  โดยความร่วมมือของครู บุคลากรในสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครองและ
ผู้เรียน และมีแผนพัฒนาวิชาการท่ีค านึงถึงคุณภาพ
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
- ครูและบุคลากรร้อยละ 100 มีการประชุมทางวิชาการ/
การอบรม/การสัมมนา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อ
ปีการศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน
ในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ 
และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา   

- ประชุม วางแผน ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ และ
รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
ต่อเนื่อง 
- ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
- ประชุม  วางแผน  ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
ทุกฝ่าย รวมทั้งจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร อย่าง
ต่อเนื่อง 
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ/การอบรม/
การสัมมนา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อปี
การศึกษา   โดยการมีส่วนร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย 
หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมงต่อปี
การศึกษา   
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        โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3ได้รับ
จัดสรรงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2562  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน งบบริหารท่ัวไป งบฉุกเฉิน  งบลงทุน  และงบ
ด าเนินงาน  ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562  จ านวน 18,622,317 บาท (สิบแปดล้าน หกแสนสองหมื่น
สองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) และได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ซึ่งมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังน ี้ 
 
ท่ี รายการ จัดสรร ใช้จ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
1. งบบริหารท่ัวไป     
 1.1 ค่าไฟฟ้า 506,460.00 597,221.18 -90,761.18  
 1.2 ค่าน้ าประปา 303,876.00 215,647.86 88,228.14  
 1.3 ค่าโทรศัพท์ 101,292.00 115,028.01 -13,736.01  
 1.4 ค่าอินเทอร์เน็ต 50,646.00 - 50,646.00 งบเขตฯ 

2. งบฉุกเฉิน 1,054,896.00 700,209.00   354,687.00   
3. งบลงทุน 334,750.00 325,415.00      9,335.00   
4. งบด าเนินงาน 16,270,397.00 16,051,774 218,623  

กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกระดับชั้น 
4.1 โครงการพัฒนาระบบวัดประเมินผล

การศึกษา 
40,000.00 36,993.00     3,007.00   

4.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา 

20,000.00 18,000.00      2,000.00   

4.3 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

75,000.00 66,480.00      8,520.00   

4.4 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 230,000.00 230,000.00                 -     
4.5 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระดับ

ปฐมวัย 
110,000.00 107,500.00      2,500.00   

4.6 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ 324,000.00 324,000.00                -     
4.7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

ห้องเรียนพิเศษ  
70,000.00 65,000.00     5,000.00   

4.8 โครงการห้องสมุดมีชีวิต 131,980.00 113,950.00     18,030.00   
4.9 โครงการวันส าคัญ  100,000.00 90,295.00      9,705.00   
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ท่ี รายการ จัดสรร ใช้จ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
4.10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    471,520.00 471,520.00 -  
4.11 โครงการพัฒนาสุขภาพกาย และ จิต  252,500.00 247,290.00    5,210.00   
4.12 โครงการ STEM  EDUCATION 85,000.00 85,000.00 -  
4.13 โครงการสนามเด็กเล่นตามหลักการ

พัฒนา-สมอง BBL : เล่นตามรอยพระ
ยุคบาท 

30,000.00 
 

30,000.00 -  

4.14 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 
เงื่อนไข 4มิติและการบริหารจัดการขยะ 

15,000.00 
 

12,975.00     2,025.00   

4.15 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  50,000.00 50,000.00 -  
4.16 โรงเรียนยุวทูตความดีวิถีล้านนา  

สืบสานศาสตร์พระราชา 
50,000.00 20,000.00    30,000.00              

-    
 

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสประชากรวัยเรียนในเขต นอกเขตบริการทุกคนเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ  
4.17 โครงการงานทะเบียนและการรับ

นักเรียน 
15,000.00 15,000.00 -  

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

เทศบาลต าบลแม่จัน 
4,608,000.00 4,608,000.00 -  

4.21 โครงการอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน 

330,000.00 191,000.00  139,000.00   

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.22 โครงการพัฒนาบุคลากร  140,000.00 116,374.00  23,626.00  
4.23 โครงการสรรหา/จ้างครูและบุคลากร 

ปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียน 
5,836,000.00 5,567,870.00  268,130.00   
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ท่ี รายการ จัดสรร ใช้จ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
4.24 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT 

เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
500,000.00 500,000.00 -  

4.25 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้อง
ศูนย์การเรียนรู ้ 

158,000.00 158,000.00 -  

กลยุทธ์ที ่5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา 
4.26 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัด

การศึกษา 
167,000.00 167,000.00 -  

4.27 โครงการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 40,000.00 40,000.00 -  
4.28 โครงการสัมพันธ์ชุมชน  100,000.00 100,000.00 -  
4.29 โครงการสนับสนุนการบริหารงานใน

โรงเรียน  
   ลงในงบ

ฉุกเฉิน
,ลงทุน 

4.30 โครงการนิเทศภายใน 5,000.00 5,000.00 -  
4.31 โครงการประกันคุณภาพภายใน 20,000.00 10,000.00 10,000.00  
4.32 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศโรงเรียน 
10,000.00 5,000.00 5.000.00  

4.33 โครงการบริหารงานเงินรายได้
สถานศึกษา 

20,000.00 20,000.00 -  

4.34 โครงการอบรมงานประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียน 

100,000.00 100,000.00 -  

รวม 18,622,317 17,737,165.05 885,151.95   
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ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนินงาน 
 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้
ด าเนินการจัดการศึกษา  ต ามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และขับเคล่ือนนโยบายตามยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนด โดยใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา   เป็นเครื่องมือในก ารบริหารจัดการ และ
ขับเคล่ือนการจัดการศึกษา ตามบทบาท และอ านาจหน้าท่ี ซึ่งผลจากการ ด าเนินงานในปีกสารศึกษา 2562  มี
ดังต่อไปนี ้ 

ผลผลิต  
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)  มีการด าเนินงาน 4 ผลผลิต  คือ 
1) ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 - 3)   จ านวน   151   คน 
2) ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3) จ านวน   510 คน 
3) ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6) จ านวน   483 คน 
4) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3)  จ านวน   392 คน 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

1.ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบวัดประเมินผลการศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน 
3. เตรียมส่ือ อุปกรณ์ 
4. ด าเนินกิจกรรม 
  4.1 ระบบวัดประเมินผลการศึกษา 

     4.2  ระบบข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน 
     4.3  ระบบ School mis 
5. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน 

ผลการด าเนินกิจกรรม 

1. ครูในโรงเรียนร้อยละ 95 สามารถจัดท าโปรแกรมวัดผล (ปพ.5 , ปพ.6) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

ร้อยละ 100 
3. ข้อมูลผลการเรียนในระบบ School mis มีความถูกต้อง แม่นย า  ร้อยละ 100 

2. ชื่อโครงการ   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
        1. แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างาน 

1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารและ 
ครูผู้สอน 

2. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
  2.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
 2.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนหลวง 
  2.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานพฒันาและปรับปรุงหลักสูตร อนุบาล 3 ขวบ 
  2.4 ประชุมคณะกรรมการ 
3. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรโรงเรียนหลวง หลักสูตร อนุบาล 3 ขวบ และหลักสูตร 

ห้องเรียนพิเศษ (MEP/IEC) ทุกระดับช้ัน ให้สอดคล้องกับผู้เรียน 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรท่ีพัฒนาและปรับปรุง เรียบร้อยแล้ว 
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5. ใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
  5.1 ครูน าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีพัฒนาและปรับปรุง ไปก าหนดโครงสร้างรายวิชา และออกแบบหน่วย 

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย 
6. วิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร 

           6.1 ด าเนินการติดตามผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ เพื่อน าผลจากการติดตามมาใช้เป็นข้อมูล
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 ผลการด าเนินกิจกรรม 
          โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสน-ประชานุสาสน์) มีหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ  หลักสูตรอนุบาล  
3 ขวบ และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (MEP/IEC) ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนทุกระดับช้ัน    

 
3. ช่ือโครงการ   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET, NT, ระบบการทดสอบกลางของ สพฐ. ,
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ช้ัน ป.1) 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
          1. แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างาน 

   1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้สอน 

2. เสนอโครงการให้ผู้บริหารเห็นชอบและอนุมัติ 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อวิเคราะหพ์ัฒนาในตัวชี้วัดท่ีต้องปรับปรุงเร่งด่วน จากคะแนน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ O-NET , NT และข้อสอบกลาง และผลการทดสอบการอ่านและเขียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560-2561 

4. การด าเนินกิจกรรม 
  4.1 ก าหนดจุดพัฒนาในตัวชี้วัดท่ีต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  4.2 น าตัวชี้วัดท่ีต้องปรับปรุงเร่งด่วน วิเคราะห์สร้างนวัตกรรม เพื่อปรับวิธีเรียนของนักเรียน เปล่ียนวิธีสอน 

ของครูให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง และแนวทางการประเมินของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 

  4.3 น าตัวอย่างข้อสอบในปีท่ีผ่านมาโดยหาตัวอย่างข้อสอบ และข้อสอบจากของส านักงานทดสอบแห่งชาติ 
หรือตัวอย่างข้อสอบจากส านักพิมพ์ต่างๆมารวบรวมและจัดท าเป็นเอกสารรูปเล่มให้นักเรียน 

5. จัดค่ายวิชาการให้นักเรียนฝึกท าข้อสอบท่ีสร้างขึ้นครูตรวจข้อสอบอธิบายเสนอแนะ เพิ่มเติมเพื่อให้ 
นักเรียนเข้าใจ 

6. ประเมินผล/สรุปผลการจัดค่ายวิชาการ การทดสอบระดับชาติ 
7. รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ผลการด าเนินกิจกรรม 
         1. ผลการทดสอบ O-NET  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 บางวิชามีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
ระดับประเทศเท่ากับหรือสูงกว่าระดับประเทศ 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2, 4, 5 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2 มีผลการทดสอบกลาง เป็นท่ีน่าพอใจ 
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลการทดสอบการอ่านและเขียน อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 4. โรงเรียนได้รับความเช่ือมั่น ศรัทธา จากผู้ปกครอง ชุมชน 
4. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 
      ขัน้ตอนการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 
        1. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
   1.1 คณะกรรมการบริหารโครงการ 
   1.2 คณะกรรมการด าเนินโครงการ ได้แก่  หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ ครูโรงเรียนบ้านแม่จันฯ ทุกคน 

   1.3 คณะกรรมการ สรุป ติดตามประเมินผล 
        2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนด าเนินการ 
    2.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการ 
    2.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ เพื่อวางแผนด าเนินการ 
    2.3 ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อวางแผนด าเนินการโดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
         - แข่งขันวิชาการMEP   -แข่งขันทักษะภาษาจีน   -ค่ายวิชาการ (ไทย/คณิต/อังกฤษ) -โดเรม่อน 
, to be number  one   -นักเรียนรางวัลพระราชทาน  - open house    - ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
        3. วางแผนด าเนินการเตรียมส่ืออุปกรณ์ โดยครูท่ีรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
              - แข่งขันวิชาการMEP    - แข่งขันทักษะภาษาจีน    -  ค่ายวิชาการ (ไทย/คณิต/อังกฤษ) 
              - โดเรม่อน , to be number  one   - นักเรียนรางวัลพระราชทาน 
              - open house    - ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
        4. ด าเนินการตามแผน 
     - ครูท่ีรับผิดชอบฝึกซ้อมนักเรียนท าการฝึกซ้อมนักเรียนตามรายการท่ีได้รับมอบหมาย 
      - ครูท่ีรับผิดชอบแต่ละรายการพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
      - แข่งขันวิชาการMEP  -แข่งขันทักษะภาษาจีน -ค่ายวิชาการ (ไทย/คณิต/อังกฤษ) -โดเรม่อน , to be 
number  one 
     -นักเรียนรางวัลพระราชทาน  - open house  - ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
         5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน 
      ผลการด าเนินกิจกรรม 
             1.นักเรียนมีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
  2.นักเรียนมีพฒันาการท่ีดีขึ้นมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  3.นักเรียนทีความเช่ือมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเพิ่มมากขึ้น 
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5. ชื่อโครงการ   พัฒนาการการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
      ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจากฝ่ายบริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ พัฒนาการการเรียนรู้ระดับปฐมวันได้แก่ 
  1.1 คณะครูประจ าช้ัน 
  1.2 คณะกรรมการพัฒนาการกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.3 คณะครูพี่เล้ียง 
  1.4 คณะครูพิเศษประจ าวิชา 
3. ประชุมคณะกรรมการ ,วางแผนการด าเนินงาน 
4. ด าเนินกิจกรรม 
   4.1 กิจกรรมการเรียนรู้มุง่สู่โครงงาน / กิจกรรมการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโดยใช้ 

กระบวนการ STEM ศึกษา 
      - ประชุมคณะกรรมการ ,วางแผนงาน,ด าเนินงาน 
   4.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการระดับปฐมวัย 
     - พัฒนาห้องศูนย์ปฐมวัย 

                -จัดส่ือการเรียนการสอน 
     -พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในระดับอนุบาล 
  4.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการเรียนฟร ี15 ปีอย่างมีคุณภาพ  

- กิจกรรมอนุบาลหรรษา 
- กิจกรรมตานก๋วยสลาก 
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้     
- กิจกรรมเด็กดีมีวินัยค่ายลูกอ๊อด  (รด. น้อยกองร้อยอนุบาล) 

                - กิจกรรมออมทรัพย์       
5. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน 

ผลการด าเนินกิจกรรม 

       1.นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนามีคุณลักษณะตามหลักสูตรปฐมวัย 
  2.ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  3. สถานศึกษาจัดกิกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีระสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากชุมชน 

6. ช่ือโครงการ   พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
      ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ 
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3. วางแผนการด าเนินงาน 
4. ด าเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่ไปกับพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะ ICT การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน 
   4.1 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เช่น 
กลุ่มสนใจงานอาชีพด้านเกษตรกรรม  กลุ่มสนใจงานอาชีพด้านคหกรรม  กลุ่มสนใจงานอาชีพด้านงานช่าง-
งานประดิษฐ์กลุ่มสนใจงานอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ 
   4.2 ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ส ารวจความต้องการและด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพและนักเรียนท่ีประสบปัญหาแล้วต้องการหารายได้ระหว่างเรียน 
   4.3  ครูผู้รับผิดชอบห้องทักษะวิชาชีพจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

 4.4  ครูผู้รับผิดชอบพัฒนาทักษะครูและนักเรียนด้าน ICT เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล  ผลิตส่ือและ
นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์โดยการใช้โปรแกรม E-book , Excel ,Photo Scape, Google drive 

 4.5 ครูผู้สอนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในสาระท่ีตนเองรับผิดชอบ 
5. จัดตลาดนัดวันวิชาชีพทุกวันศุกร์ของวันส้ินเดือน 

  5.1  นักเรียนน าผลผลิตของตนเองมาน าเสนอพร้อมกับการจัดจ าหน่าย 
   5.2  วิทยากรพิเศษสาธิตอาชีพเบ้ืองต้นท่ีสามารถน ามาเป็นอาชีพเสริมและหารายได้ระหว่างเรียน

ได้ 2 อาชีพ 
6. ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงาน 

ผลการด าเนินกิจกรรม 

1. นักเรียนในระดับก่อนประถม  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนของทางโรงเรียนได้รับ                
การพัฒนาทางด้านการเรียนการสอน 

2. นักเรียนทุกระดับช้ันของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานสาสน์)  ได้รับการพัฒนาทักษะ  
ICT  มีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  รู้จักคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์  รู้จักการจัดการกับอารมณ์และความเครียด  และมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น 
         3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)  ทุกคนสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  ส่งเสริมพัฒนาการสอนให้แก่ผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
         4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 ร้อยละ 95 มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  มีนิสัยรักการท างาน  และสามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
         5. นักเรียน ร้อยละ 90 ได้ฝึกทักษะวิชาชีพจนท าให้สามารถท างานเป็นทีมและสามารถน าทักษะท่ี
ได้รับไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเบ้ืองต้น 
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7. ช่ือโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
       ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ 
3. วางแผนการด าเนินงาน 
4. ด าเนินกิจกรรม 
   4.1 พัฒนาห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program : MEP) 
   4.2 พัฒนาห้องเรียนการเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive  English  Course : IEC)   
   4.3 เข้าค่ายเตรียมความพร้อม(MEP,IEC) ป.1 
   4.4 ทัศนศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 (MEP ,  IEC)   โดยครูประจ าช้ันด าเนินการ ดังนี้ 
       1) จัดซื้อวัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดาษ ทุกชนิด กาว เทป เชือก ของประดับ ของตกแต่ง เป็นต้น 
เพื่อน ามาจัดท า ส่ือประกอบ การเรียนการสอน จัดท าป้ายนิเทศ ฯลฯ  ตามความเหมาะสมใน
ระดับช้ันเรียนนั้นๆ 
        2) จัดซื้อส่ือส าเร็จรูปและอุปกรณ์การเรียนทุกชนิด เช่น แบบจ าลองต่างๆ  หนังสือนิทาน
หนังสืออ่านประกอบ สมุด ปากกา ดินสอ  ไม้บรรทัด ยางลบ แฟ้ม เครื่องเย็บกระดาษลวดเย็บ
กระดาษ สีชนิดต่างๆ  ตลับชาด ชุดเรขาคณิต(วงเวียน   ครึ่งวงกลม สามเหล่ียม)ท้ังขนาดเล็กส าหรับ
นักเรียนและขนาดใหญ่ส าหรับครูใช้เขียนกระดาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการอ านวยความสะดวกตาม
ความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันเรียนนั้น 

           5. ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงาน 
  5.1  ติดตาม  ประเมินผล  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานส้ินปีการศึกษา6. ติดตาม ประเมินผล 

สรุป รายงาน 
 ผลการด าเนินกิจกรรม 

            1.นักเรียนมีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 
  2.นักเรียนมีพฒันาการท่ีดีขึ้น  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  3.นักเรียนทีความเช่ือมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

8. ชื่อโครงการ  ห้องสมุดมีชีวิต 
 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ ได้แก ่
        1.1 คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (พัฒนาห้องสมุด) 

       2. ประชุมคณะกรรมการ  
               2.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อวางแผนการด าเนินการ 
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      3.วางแผนการด าเนินการจัดกิจกรรม 
          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 

   ผลการด าเนินกิจกรรม 

                 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการอ่านและการค้นคว้า 
               2. นักเรียนร้อยละ 85 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
     3 นักเรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 

9. ช่ือโครงการ   วันส าคัญ 
    ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ 
3. เตรียมส่ือ อปุกรณ์ 

3.1 อุปกรณ์ในแต่ละกิจกรรม 
     4. ด าเนินกิจกรรม 
    4.1 กิจกรรมวันส าคัญ ได้แก่   1. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ    2. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ     

     3. กิจกรรมวันเข้าพรรษา   4. กิจกรรมวันปิยะมหาราช    5. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
   4.2 วันคริสต์มาส 
      1. ประกวดทักษะทางภาษาอังกฤษ 
    2.แสดงผลงานนักเรียน 
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    3 ถ่ายทอดวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาผ่านการแสดงของนักเรียนทุกระดับช้ัน 
   4.3 วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 
    1. ประกวดทักษะทางภาษาไทย 
    2.แสดงผลงานนักเรียน 
    3 ถ่ายทอดวัฒนธรรมทางภาษาไทยผ่านการแสดงของนักเรียนทุกระดับช้ัน 
    4.4 กิจกรรมวันอาเซียน 
   1. ประกวดทักษะทางภาษาอาเซียน 
   2.แสดงผลงานนักเรียน 
    3 ถ่ายทอดวัฒนธรรมทางภาษาอาเซียนผ่านการแสดงของนักเรียนทุกระดับช้ัน 

4.5 วันตรุษจีน 
    1. ประกวดทักษะทางภาษาจีน 
    2.แสดงผลงานนักเรียน 
    3 ถ่ายทอดวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาผ่านการแสดงของนักเรียนทุกระดับช้ัน 
    4.6. สานฝันวันส าเร็จการศึกษา 
      - ระดับอนุบาล 
      - ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 
      - ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
      5. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน 

ผลการด าเนินกิจกรรม 

          1 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมอย่างเหมาะสม   
     2 นักเรียนเห็นคุณค่าของวันส าคัญต่างๆ และมีความสุข สนุกสนานท่ีได้ร่วมกิจกรรม 

10. ช่ือโครงการ   ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 2. ประชุมคณะกรรมการ 

     3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อวางแผนด าเนินงาน 
     4. ด าเนินกิจกรรม 
 กิจกรรมเข้าค่าย เดินทางไกล ลูกเสือเนตรนารี 
  1. คณะครูแต่ละสายช้ันประชุม  วางแผนการจัดกิจกรรมของสายช้ันตนเอง 
  2. แต่ละสายช้ันจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  สถานท่ีในการด าเนินงาน     

  3. ด าเนินกิจกรรมเข้าค่าย เดินทางไกล ลูกเสือเนตรนารีตามท่ีได้วางแผนไว้ 
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กิจกรรมค่ายวิชาการ 5 กลุ่มสาระ 

  1. คณะกรรมการประชุม  วางแผนการจัดกิจกรรม 
  2. จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  สถานท่ี ในการด าเนินงาน     
  3. ด าเนินกิจกรรมค่ายวิชาการตามท่ีได้วางแผนไว้ 
 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 
  1. คณะกรรมการประชุม  วางแผนการจัดกิจกรรม 
  2. จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  สถานท่ี ในการด าเนินงาน     
  3. ด าเนินกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีได้วางแผนไว้  
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
  1. คณะกรรมการประชุม  วางแผนการจัดกิจกรรม 
 2. จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  สถานท่ี ในการด าเนินงาน  
  3. ด าเนินกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามท่ีได้วางแผนไว้ 
   กิจกรรมการให้บริการด้าน ICT 
  1. คณะกรรมการประชุม  วางแผนการจัดกิจกรรม 
  2. จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  สถานท่ี ในการด าเนินงาน     
    3. ด าเนินกิจกรรมการให้บริการด้าน ICT ตามท่ีได้วางแผนไว้เพื่อสืบค้นข้อมูลในการพัฒนาความรู้
ให้กับนักเรียนแต่ละระดับช้ัน 
         5. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน 

ผลการด าเนินกิจกรรม 

  1. นักเรียนทุกระดับช้ัน ได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง ได้รับการฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม                   
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
  2. นักเรียนทุกระดับช้ันได้รับการพฒันาตนเอง มทัีกษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม 
จริยธรรม น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  3. นักเรียนทุกระดับช้ันรู้จักหน้าท่ีของการพุทธศาสนิกชนท่ีดี 
  4. นักเรียนทุกระดับช้ัน มีทักษะการเรียนรู้และการสืบค้นด้าน ICT เพิ่มขึ้น 

11. ช่ือโครงการ   พัฒนาสุขภาพกายและจิต 
      ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ เพื่อวางแผนกิจกรรมในแต่กิจกรรม 
3. วางแผนการด าเนินงานโครงการพฒันาสุขภาพกายและจิต 
4. ด าเนินกิจกรรม 
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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 

ผลการด าเนินกิจกรรม 

1. การด าเนินงานโครงการพฒันาสุขภาพกายและจิต เป็นไปอย่างมีระบบ ชัดเจน ร้อยละ 100  
2.  ครู  นักเรียนมีสุขภาพดีท้ังทางร่างกายและทางจิตใจ ร้อยละ 95 
3.  ชุมชน  หน่วยงาน  องค์กรอื่นๆ พึงพอใจ และยอมรับการด าเนินโครงการพัฒนาสุขภาพกายและ

จิตของโรงเรียน ร้อยละ 100 

12. ช่ือโครงการ   โครงการ STEM  Education  
         ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 2. ประชุมคณะกรรมการ 

     3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อวางแผนด าเนินงาน 
     4. ด าเนินกิจกรรม 
    - กิจกรรม STEM   

   - กิจกรรมจรวดขวดน้ า 
  - สัปดาห์วิทยาศาสตร์      
     5. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน 
 ผลการด าเนินกิจกรรม 
     1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ STEM  Education มีประสบการณ์ การคิด
แก้ปัญหา เกิดทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมแบบ STEM  Education 
      2. ครูท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ STEM  Education ได้ฝึกประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรม เทคนิคการสอน การควบคุมกิจกรรม การจัดรูปแบบกิจกรรม เพื่อเป็นต้นแบบ STEM  
Education ของโรงเรียนสืบต่อไป 
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13. ช่ือโครงการ   สนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL : เล่นตามรอยพระยุคบาท 
                       โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน)์ 
      ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อวางแผนด าเนินงาน 

     4. ด าเนินกิจกรรม 
   - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานเพื่อพัฒนาสมอง BBL  
    - พัฒนาสนามเด็กเล่น  
     5. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน 
 ผลการด าเนินกิจกรรม 
     1. นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนามีคุณลักษณะตามหลักสูตรปฐมวัยตามความเหมาะสมของ
นักเรียน 
     2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
     3. สถานศึกษาจัดกิกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีระสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากชุมชน 

14. ช่ือโครงการ   โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เง่ือนไข 4มิติและการบริหารจัดการขยะ 
     ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 2. ประชุมคณะกรรมการ 

     3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อวางแผนด าเนินงาน 
     4. ด าเนินกิจกรรม 
   - กิจกรรมธนาคารโรงเรียน    
    - กิจกรรมธนาคารพอเพียง และขยะเป็น 0 
     5. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน 
 ผลการด าเนินกิจกรรม 
      1.ครูและนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันอย่างคุ้มค่า 
      2. โรงเรียนมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น 
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15. ช่ือโครงการ   โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
     ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 2. ประชุมคณะกรรมการ 

     3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อวางแผนด าเนินงาน 
      4. ออกแบบกิจกรรม PLC   หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวตักรรม เสริมสร้างลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้     
    5. ด าเนินการจัดกิจกรรม PLC หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เสริมสร้างลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
    6. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน 
   ผลการด าเนินกิจกรรม 
      1. โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) บริหารจัดการเวลาเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ PLC 
และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ได้อย่างเหมาะสม ท้ังด้านวิชาการและด้านปฏิบัติ  
      2. ครูสามารถออกแบบกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัด
อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามหลักสูตร และมีความสุขกับการเรียนรู้  
      3. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงาน องค์กร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เข้าใจแนวคิดและเห็นแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

16. ช่ือโครงการ   โรงเรียนยุวทูตความดีวิถีล้านนา สืบสานศาสตร์พระราชา 
    ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 2. ประชุมคณะกรรมการ 
    3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อวางแผนด าเนินงาน 
     4. ด าเนินการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมยุวทูตความดีวิถีล้านนา 
-  จัดค่ายนักเรียนแกนน ายุวฑูตความดีวิถีล้านนาสืบสานศาสตร์พระราชา ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 

1-6  ห้องเรียนละ 2 คน จ านวน 1 วัน 
- จัดค่ายนักเรียนแกนน ายุวฑูตความดีวิถีล้านนาสืบสานศาสตร์พระราชา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  

1-3 ห้องเรียนละ4 คน จ านวน 1 วัน 
          กิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต 
 - จัดนิทรรศการงานของพ่อสืบสานศาสตร์พระราชา  
 - จัดนิทรรศการปลูกจิตส านึก 
 - จัดนิทรรศการฝึกจิตอาสา 
 - จัดนิทรรศการพัฒนาโลกทัศน์ 
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 กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
    - จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จากการวิเคราะห์ของนักเรียนแกนน าและคณะครู                    

แต่ละสายช้ัน และ ด าเนินกิจกรรมในช่ัวโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
        5. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน 
 ผลการด าเนินกิจกรรม 

- นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา  จิตใจ อารมณ์ 
และมีบรรยากาศการอยู่ร่วมกันในวิถีแห่งล้านนา 

- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีแห่งล้านนาและน าความรู้ท่ีได้รับการ
พัฒนาไป ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

17. ช่ือโครงการ   งานทะเบียนและการรับนักเรียน 
      ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษาของ

โรงเรียน 
3. เตรียมส่ือ อุปกรณ์   
     3.1 เตรียมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมงานทะเบียน 
4. ด าเนินกิจกรรม 

       4.1 งานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
                  4.2 งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

    4.3 งานใบประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
     5. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน 
 ผลการด าเนินกิจกรรม 

1. นักเรียนทุกระดับช้ันมีเอกสารท่ีถูกต้อง 
 2.นักเรียนท่ีจบหลักสูตรทุกช่วงช้ันได้รับแบบระเบียนแสดงผลการเรียนและใบประกาศนียบัตรท่ี
ถูกต้องตรงตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

18. ช่ือโครงการ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ ได้แก ่
       1.1 คณะกรรมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

       2. ประชุมคณะกรรมการ  
            2.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อวางแผนการด าเนินการ 
       3. วางแผนการด าเนินการจัดกิจกรรม      ได้แก่ 



34 
 

   3.1 กิจกรรมคัดกรองเด็กยากจน  ด าเนินการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
     3.2 กิจกรรมแนะแนว  ด าเนินการ 

             - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
             - จัดบรรยากาศในห้องแนะแนวให้เอื้อต่อการเรียนรู ้

   3.3 กิจกรรมเด็กพิเศษ   ด าเนินการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
   3.4 กิจกรรมเย่ียมบ้าน  ด าเนินการ  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  

         4. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน 
 ผลการด าเนินกิจกรรม 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีเย่ียม 
จากการดูแลช่วยเหลือของครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 

2. การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรยีนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)เป็นไปอย่าง 
มีระบบและมีประสิทธิภาพ  

3. โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  หรือชุมชน  มีการท างานร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการ 
ท างานท่ีชัดเจน  พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ หรือรับการประเมินได้ 

19. ช่ือโครงการ  เรียนฟรี 15 ปี 
     ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ  
       2. ประชุมคณะกรรมการ  
       3. วางแผนการด าเนินการจัดกิจกรรม      ได้แก่ 

 3.1 จัดซื้อหนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระ (ป.1-ม.3)       
    - ส ารวจหนังสือเรียนในโรงเรียน 
    - ส ารวจราคา  ประสานงาน   ส่ังจองหนังสือเรียน 
    - จัดซื้อหนังสือเรียน        
   3.2 กิจกรรมสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน 
    - รายงานจ านวนนกัเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัด 
    - เมื่อได้รับจัดสรรเงินแล้ว ฝ่ายการเงินเบิกจ่ายเงิน มอบให้แก่ครูประจ าช้ันเพื่อแจกนักเรียน 
ในวันประชุมผู้ปกครอง 
    - ครูประจ าช้ันแจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนแก่ผู้ปกครอง 

- ผู้ปกครองส่งใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนให้ครูประจ าช้ันน าส่งฝ่ายการเงิน 
   3.3 กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน 
    - รายงานจ านวนนักเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัด 
    - เมื่อได้รับจัดสรรเงินแล้ว ฝ่ายการเงินเบิกจ่ายเงิน มอบให้แก่ครูประจ าช้ันเพื่อแจกนักเรียน 
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ในวันประชุมผู้ปกครอง 
- ครูประจ าช้ันแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียนแก่ผู้ปกครอง 

    - ผู้ปกครองส่งใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้ครูประจ าช้ันน าส่งฝ่ายการเงิน 
4. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน 

 ผลการด าเนินกิจกรรม 

       1. นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียน  เครื่องแบบนกัเรียน  อุปกรณ์การเรียนตามสิทธิที่พึงได้รับ
จากการสนับสนุนของรัฐบาล                
       2. โรงเรียนบริหารงานและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจให้ผู้ปกครองส่งบุตร
หลานมาเข้าเรียนต่อ 

20. ช่ือโครงการ   อุดหนุนอาหารกลางวัน จากเทศบาลต าบลแม่จัน 
 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
2. เสนอโครงการให้ผู้บริหารเห็นชอบและอนุมัติ 
3. ประชุมคณะกรรมการ  
  3.1  ช้ีแจงเหตุผลของโครงการ 
  3.2  เตรียมข้อก าหนดการปรุงอาหาร  สภาพแวดล้อมในโรงอาหาร 
  3.3  เตรียมข้อมูลอาหาร 
  3.4  ก าหนดช่วงระยะเวลาการเข้ารับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนในแต่ละช่วงช้ัน 
4. ประชุมผู้ประกอบการ 
  4.1  ช้ีแจงเหตุผลของโครงการ 
  4.2  แจ้งข้อก าหนดการปรุงอาหาร   
  4.3  สรุปประเภทอาหารในการจัดท าอาหารกลางวัน 
  4.4 ตกลงการจัดท ารายการอาหารกลางวันแต่ละวัน  เป็นรายเดือน 
  4.5   ตกลงการจ้างเหมาท าอาหารกลางวันกับผู้รับจ้างเหมาท าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน 
5. ประชุมครูประจ าช้ัน เรื่อง 
   5.1  การจัดระเบียบการเข้ารับประทานอาหารกลางวันใน โรงอาหาร 
   5.2  การประเมินการเจริญเติบโตของนักเรียน   
   5.3  การฝึกมารยาทในการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน 
   5.4 การจัดท าแบบบันทึกการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน 
6. ด าเนินกิจกรรม 
   - นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันตามช่วงระยะเวลาท่ีก าหนดของแต่ละช่วงช้ัน 
   - ครูผู้รับผิดชอบโครงการบันทึกข้อมูลเมนูอาหารกลางวันในระบบ School  Lunch 
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7. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน 
 ผลการด าเนินกิจกรรม 

1. นักเรียนระดับช้ันอนุบาล ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน 
2. นักเรียนระดับช้ันอนุบาล ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 95 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์   

มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 
3.  นักเรียนระดับช้ันอนุบาล ถึงช้ันช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคนมีสุขภาพจิตท่ีดี 

21. ช่ือโครงการ  อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
     ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

  1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ ได้แก่ 
     1.1 คณะกรรมการด าเนินงานอุดหนนุปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

       2. ประชุมคณะกรรมการ  
          2.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพือ่วางแผนการด าเนินการ 
       3. วางแผนการด าเนินการจัดกิจกรรม      ได้แก่ 
   - จัดซื้อส่ิงของท่ีนักเรียนขาดแคลนบริการแก่นักเรียนช้ันประถม 1-6   
       - จัดซื้อส่ิงของท่ีนักเรียนขาดแคลนบริการแก่นักเรียนช้ันมัธยม 1-3     
       4. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน 
      ผลการด าเนินกิจกรรม 

 1. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีขาดแคลนทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
 2. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ขาดแคลนทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
 3. นักเรียนท่ีได้รับการช่วยเหลือมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

22. ช่ือโครงการ   พัฒนาบุคลากร 
 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษาของ

โรงเรียน 
3. ด าเนินกิจกรรม 

          3.1 กิจกรรมจัดสวัสดิการอบรมสัมมนา 
    - ประชุมคณะกรรมการ ,วางแผน การอบรม,ด าเนินงาน,เข้ารับการอบรม 

    3.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียน                        การสอนครูพิเศษ 
      - ประชุมคณะกรรมการ , ครูพิเศษพัฒนาจัดการเรียนการสอน 
        3.3 กิจกรรมพัฒนางานนักศึกษา ฝึกประสบการณ์ 
       - ประชุมคณะกรรมการ ,แต่งต้ังคณะครูพี่เล้ียง,นกัศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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       3.4 กิจกรรม ศึกษาดูงาน 
    - ประชุมคณะกรรมการ ,วางแผน การศึกษาดูงาน,ด าเนินงาน,ศึกษา ดูงาน 
         3.5 กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      - ประชุมหัวหน้าฝ่ายงาน  ผู้บริหาร 
    - จัดประชุมประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน 
 ผลการด าเนินกิจกรรม 

1. ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุกคน ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ  
การประชุม การสัมมนาการศึกษาดูงานอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

2. บุคลากรในโรงเรียน ได้พฒันางานและพฒันาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง สามารถ
น ามาขยายผลให้กับผู้อื่น 

23. ช่ือโครงการ   จ้างบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษาของ

โรงเรียน 
3. ด าเนินการจัดจ้าง 

     3.1 จ้างครูอัตราจ้างช่ัวคราวสาขาขาดแคลน (จ้างบุคลากรปฏิบัติงานสนับสนุน MEP,IEC 
(ครูชาวต่างชาติ)) 
     3.2 ลูกจ้างช่ัวคราว 
     3.3 จ้างเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
     3.4 จ้างครูอัตราจ้างจีน 
     .5 จ้างครูพี่เล้ียง 

    3.6 จ้างแม่บ้าน และพนักงานขับรถ 
4. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน 

 ผลการด าเนินกิจกรรม 

  1.  โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีความรู้และมีความสามารถในการจัดการศึกษา 
  2.  โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  3.  นักเรียนสามารถส่ือสารด้วยภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ,ภาษาจีน) ได้เหมาะสมตามวัย 

          4.  การบริหารงานมีความคล่องตัว 
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24. ช่ือโครงการ   ส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT เพือ่การเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษา

ของโรงเรียน 
 3. วางแผนการท างาน 

   - ติดต่อสอบถามราคา 
 4. ด าเนินกิจกรรม 

  -ด าเนินการจัดซื้อ  ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
  - ด าเนินการจัดท าระบบอินเตอร์เน็ตท่ีรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

 5. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน 
 ผลการด าเนินกิจกรรม 

 -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์  ท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 
 - ครูและนักเรียนทุกคนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต  เพื่อการค้นคว้า และเรียนรู้ในโรงเรียน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

25. ชื่อโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนห้องศูนย์การเรียนรู้ 
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษาของ

โรงเรียน 
3. วางแผนการจัดกิจกรรม 
4. ด าเนินการพัฒนาโครงการห้องศูนยก์ารเรียนรู้ ดังนี้ 

- กิจกรรม พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู ้ (PEER/ Math/  Chinese/วิทย์มัธยม) 
- กิจกรรม พัฒนาห้องวิทยาศาสตร์ประถม 
- กิจกรรม พัฒนาห้องคุณธรรม 
- กิจกรรม พัฒนาห้องพักคร ู  

5. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน 
 ผลการด าเนินกิจกรรม 

โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน   นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสน-
ประชานุสาสน์) สามารถใช้ศูนย์การเรียนรู้เพื่อแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง 
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26. ช่ือโครงการ   พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษาของ

โรงเรียน 
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ดังนี้ 

3.1 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานเอกสารบริหารงานท่ัวไป ประเภทน้ าหมึกเครื่องถ่าย 
เอกสาร เป็นเงิน 100,000 บาท จ านวน 1 ครั้ง/ภาคเรียน รวม 2 ครั้ง  

3.2  จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาระบบงานวิชาการ  เป็นเงิน 10,000 บาท จ านวน  
1 ครั้ง/ภาคเรียน รวม 2 ครั้ง 

3.3  จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาระบบงานธุรการ เป็นเงิน 10,000 บาท  จ านวน  
1 ครั้ง/ภาคเรียน รวม 2 ครั้ง 

3.4  จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน  เป็นเงิน 10,000 บาท  
จ านวน 1 ครั้ง/ภาคเรียน รวม 2 ครั้ง 

3.5  จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาระบบงานบุคคล  เป็นเงิน 10,000 บาท  จ านวน 
1 ครั้ง/ภาคเรียน รวม 2 ครั้ง 

4. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน 
 ผลการด าเนินกิจกรรม 

1. โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นท่ีและนโยบายของหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. โรงเรียนได้รับความเช่ือมั่น ศรัทธา จากผู้ปกครอง ชุมชน 

27. ช่ือโครงการ   วางแผนกลยุทธ์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน)์ 
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
2. เสนอโครงการให้ผู้บริหารเห็นชอบและอนุมัติ 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษากับกลยุทธ์

โรงเรียนโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  62  คน  1 ครั้งๆ ละ 1 วัน 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2562 โดยมี

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  62  คน  2  ครั้ง ๆ ละ  2  วัน 
5. การด าเนินกิจกรรม 

5.1 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2562  จ านวน 10  เล่ม 
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    5.2 น าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2562  เสนอขออนุมัติการใช้งบประมาณในการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    5.3  ด าเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2562 
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน 4 ฝ่ายและแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

2562โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  100  คน  2  ครั้ง ๆ ละ  2  วัน 
7. รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการวางแผนกลยุทธ์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

ผลการด าเนินกิจกรรม 

1. โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มี และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา  ได้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นท่ีและนโยบายของหน่วยเหนือ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. โรงเรียนได้รับความเช่ือมั่น ศรัทธา จากผู้ปกครอง ชุมชน 

28. ช่ือโครงการ   สัมพันธ์ชุมชน 
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ  
2. ประชุมคณะกรรมการ/วางแผนการด าเนินงาน 
3. ด าเนินกิจกรรม 

 3.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      -จัดท าข้อมูลระเบียบวาระการประชุม 

      -ออกหนังสือแจ้งการประชุม(คณะกรรมการสถานศึกษาฯ, รองผู้อ านวยการสถานศึกษา,  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย 
      - ด าเนินการประชุม/บันทึกการประชุม 
      - รายงานผลการประชุม 
 3.2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
      - จัดท าข้อมูลระเบียบวาระการประชุม 

      - ออกหนังสือแจ้งการประชุมถึงผู้ปกครอง 
      - ด าเนินการประชุม/บันทึกการประชุม 
      - รายงานผลการประชุม 
 3.3 กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 
    - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานแต่ละฝ่ายและหัวหน้าสายช้ัน เพื่อวางแผน การด าเนินงาน
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 
    - แจ้งก าหนดการกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 
    - เตรียมของรางวัลให้กับนักแสดง 
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    - สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
3.4 กิจกรรมรดน้ าด าหัวปี๋ใหม่เมือง 

    - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานแต่ละฝ่าย เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
    - ออกหนังสือเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา  ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ ร่วมพิธีรดน้ า
ด าหัว 
    - จัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียน น้ าขม้ินส้มป่อย พวงมาลัยดอกมะลิ และของขวัญด าหัวผู้ใหญ่ 
    - จัดเตรียมสลุง อาสนะ และสถานท่ี 
    - นิมนต์พระสงฆ์วัดกาสา และวัดศรีบุญเรือง 5 รูป 
    - จัดเตรียมอาหาร น้ าด่ืม และผลไม้ 
    - สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

3.5  กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานแต่ละฝ่าย เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
- ประสานสถานท่ี ท่ีจะไปศึกษาดูงาน 
- ออกก าหนดการท่ีจะไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
- เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีตามก าหนดการ 

             - สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
5. ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงาน 

ผลการด าเนินกิจกรรม 

1.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆและสร้างความภาคภูมิใจ เช่ือมั่น ศรัทธา ในการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียน 
 2.  โรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3.  เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน 

29. ช่ือโครงการ   โครงการสนับสนุนการบริหารงานในโรงเรียน  
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินงานพัฒนาการบริหารงานในโรงเรียนในแต่ละฝ่ายงาน จ าแนกเป็นกิจกรรมตามงบฯ ดังนี้ 

    - กิจกรรมตามงบฉุกเฉิน 
- กิจกรรมตามงบลงทุน 

3. ติดตาม ตรวจสอบ 
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ผลการด าเนินกิจกรรม 

การบริหารจัดการศึกษาและการบริหารงานแต่ละฝ่าย ของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
ท างานอย่างเป็นระบบ และประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  ชุมชน และหน่วยงานราชการอื่น 

30. ช่ือโครงการ   นิเทศภายใน 
 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษาของ

โรงเรียน 
3. วางแผนการจัดกิจกรรม 
4. ด าเนินการ ตามแผนนิเทศแบ่งหน้าท่ีภาระงาน ประสานบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  และนิเทศตามแผนท่ี 

ก าหนด 
5. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน 

ผลการด าเนินกิจกรรม 
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

    2. โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
มีความเข้มแข็งและเกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
ให้มีคุณภาพ 

31. ช่ือโครงการ    ประกันคุณภาพภายใน 
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1.การเตรียมการ 
       1.1 เตรียมความพร้อมของบุคลากร 

-  สร้างความตระหนัก 
-  พัฒนาความรู้และทักษะ 

 1.2 แต่งต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
2. การด าเนินการ 

  2.1 วางแผนการปฎิบัติงาน 
   - ก าหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 
   - จัดล าดับความส าคัญของเป้าหมาย 
   - ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
  - ก าหนดระยะเวลา 
    - ก าหนดงบประมาณ 
     - ก าหนดผู้รับผิดชอบ 



43 
 

  2.2 ด าเนินงานตามแผน 
     -  ส่งเสริม  สนับสนุน 
     -  จัดส่ิงอ านวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร 
     -  ก ากับ  ติดตาม 
     -  ให้การนิเทศ 
  2.3  ตรวจสอบประเมินผล 
     -  วางกรอบการประเมิน      
   -  จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
     -  เก็บข้อมูล       
   -  วิเคราะห์ข้อมูล 
     -  แปลความหมาย      
   -  ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 
  2.4  น าผลการประเมินมาปรับปรุง 
     -  ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
     -  วางแผนในระยะต่อไป 
     -  จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

3. การรายงาน 
   3.1  จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี 
   -  รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 
   -  วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
   -  เขียนรายงาน 

ผลการด าเนินกิจกรรม 

  โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ผ่านการประเมินภายนอกในระดับดีมาก 

32. ช่ือโครงการ    โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษาของ

โรงเรียน 
3. วางแผนการจัดกิจกรรม 
4. ด าเนินการ     

      1. จัดแฟ้มงาน  เอกสารต่างๆให้เป็นระบบ 
     2. จัดเกียรติบัตร  วุฒิบัตรต่างๆ ท้ังของผู้บริหาร  ครู  และนักเรียนให้เป็นระบบ 
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5. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน 
ผลการด าเนินกิจกรรม 

 1. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันสามารถน ามาใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนสามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

33. ช่ือโครงการ   บริหารงานเงินรายได้สถานศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
2.  ด าเนินงานพัฒนาการบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาจ าแนกเป็นกิจกรรมตามงบฯ ดังนี้ 

    - กิจกรรม สนับสนุนประกันสังคม 
- กิจกรรม จ้างคนงานรายวัน 

   - กิจกรรม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
3. ติดตาม ตรวจสอบ 

          4. สรุปผลและประเมินผล 
 ผลการด าเนินกิจกรรม 

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สามารถบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเป็นท่ียอมรับของ
ผู้ปกครอง ชุมชนมากยิ่งขึ้น 

34. ช่ือโครงการ   ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ/ ประชุมคณะกรรมการ/วางแผนการด าเนินงาน 
2. ด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรม วารสารโรงเรียนหลวง 
   - ติดต่อโรงพิมพ์ 
   - แบ่งหัวข้อรับผิดชอบในการจัดท าวารสารโรงเรียนหลวง 
   - ส่งหัวข้อเรื่องให้โรงพิมพ์ด าเนินการจัดพิมพ ์
  กิจกรรม  วิทยุออนไลน์/สายน ้าจัน 
     - คณะกรรมการท่ีเป็นนักเรียนโดยมีครูเป็นท่ีปรึกษา 
    - จัดการอบรมการจัดท าหนังสือพิมพ์สายน้ าจันโดยใช้โปรแกรม Photo  Scape 
    - รับสมัครนักเรียนท่ีต้องการจัดเสียงตามสายในโรงเรียนและฝ่ายเทคนิค 
  - จัดอบรมนักเรียนท่ีจัดเสียงตามสายและฝ่ายเทคนิค 
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กิจกรรม พัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน   
  -  ปรับปรุง และจัดท าเว็ปไซต์ของโรงเรียนให้มีความเหมาะสม 

5. ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงาน 
ผลการด าเนินกิจกรรม 

          1. การด าเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระบบ  ชัดเจน 
    2. มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจนระบุหน้าท่ี  สังเกต   สอบถามขอบข่ายงานกิจกรรมในการด าเนินงาน 

          3. บุคลากรในโรงเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารจากภายนอกในรูปแบบต่างๆ  อย่างหลากหลาย 
          4. ชุมชน  หน่วยงาน  องค์กรได้ทราบความเคล่ือนไหว  ความส าเร็จในด้านต่างๆ  ของโรงเรียน 
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ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกระดับชั้น 

ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
2) นักเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
3) นักเรียนความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) นักเรียนความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีของ
ผู้เรียนต่องานอาชีพ 
7) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
8) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
9) นักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
10) นักเรียนมีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมท่ีดี 

- นักเรียนร้อยละ 80 สามารถอ่าน  เขียน และส่ือสาร
ภาษาไทยได้ ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของ 
สพฐ. 
- นักเรียนร้อยละ 80 ของห้องเรียน MEP ใช้
ภาษาอังกฤษในการแนะน าตนเอง  สถานศึกษาและ
สนทนาง่ายๆได้ ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมิน
ของ CEFR 
- นักเรียนร้อยละ 70 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
แนะน าตนเอง สถานศึกษา และสนทนาง่ายๆ ได้ ใน
ระดับผ่าน ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียน 
- นักเรียนร้อยละ 70 สามารถคิดค านวณได้ ในระดับ
ผ่าน ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียน 
- นักเรียนร้อยละ 70 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาได้ ในระดับผ่าน ขึ้นไป 
-นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป มีความรู้และมีทักษะ
พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม มีช้ินงานนวัตกรรมอย่าง
น้อยคนละ 1 ช้ินต่อปีการศึกษา 

- นักเรียนร้อยละ 80 สามารถอ่าน  เขียน และส่ือสาร
ภาษาไทยได้ ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของ 
สพฐ. 
- นักเรียนร้อยละ 80 ของห้องเรียน MEP ใช้
ภาษาอังกฤษในการแนะน าตนเอง  สถานศึกษาและ
สนทนาง่ายๆได้ ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมิน
ของ CEFR 
- นักเรียนร้อยละ 70 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
แนะน าตนเอง สถานศึกษา และสนทนาง่ายๆ ได้ ใน
ระดับผ่าน ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียน 
- นักเรียนร้อยละ 70 สามารถคิดค านวณได้ ในระดับ
ผ่าน ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียน 
- นักเรียนร้อยละ 70 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาได้ ในระดับผ่าน ขึ้นไป 
-นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป มีความรู้และมีทักษะ
พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม มีช้ินงานนวัตกรรมอย่าง
น้อยคนละ 1 ช้ินต่อปีการศึกษา 



47 
 

ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
 -นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้  การส่ือสาร   
การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม จริยธรรมใน
การใช้ส่ืออย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน 
- นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉล่ียรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับคุณภาพ  
3 ขึ้นไป 
- คะแนนเฉล่ียการประเมินระดับชาติของโรงเรียนสูง
กว่าระดับประเทศ 
-นักเรียนร้อยละ 80  ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
-  นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในระดับดี ขึ้นไป 
- นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมแสดงออกถึงค่านิยมท่ี
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในระดับดีขึ้นไป 
 

-นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้  การส่ือสาร   
การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม จริยธรรมใน
การใช้ส่ืออย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน 
- นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉล่ียรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับคุณภาพ  
3 ขึ้นไป 
- คะแนนเฉล่ียการประเมินระดับชาติระดับช้ัน ป.6 
ของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ ในรายวิชา 
ภาษาไทย  อังกฤษ  และวิทยาศาสตร์ 
-นักเรียนร้อยละ 90  ขึ้นไป มคีวามรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
-  นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในระดับดี ขึ้นไป 
- นักเรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมแสดงออกถึงค่านิยมท่ี
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในระดับดีขึ้นไป 
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ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
 - นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมและสืบทอดอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น    
มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย   
- นักเรียนร้อยละ 80 ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย  ระหว่างบุคคล  เพศ  วัย  เช้ือ
ชาติ  ศาสนา  ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีและเป็น
สมาชิกท่ีดีในสังคม 
- นักเรียนร้อยละ  80 มีมีการรักษาสุขภาพกาย  
สุขภาพจิต  อารมณ์และสังคมและแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

- นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมและสืบทอดอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น    
มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย   
- นักเรียนร้อยละ 80 ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย  ระหว่างบุคคล  เพศ  วัย   
เช้ือชาติ  ศาสนา  ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีและเป็น
สมาชิกท่ีดีในสังคม 
- นักเรียนร้อยละ  80 มีมีการรักษาสุขภาพกาย  
สุขภาพจิต  อารมณ์และสังคมและแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
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กลยุทธ์ที ่2  สร้างโอกาสประชากรวัยเรียนในเขต นอกเขตบริการทุกคนเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  

ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
1) นักเรียนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้โดยเท่าเทียม
กัน 
2) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนตาม
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน 
3) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน  โครงการกลางวันนักเรียน จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน 
4) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนโครงการ
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสม 
 
 

- นักเรียนร้อยละ 100 สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้
โดยเท่าเทียมกัน 
- นักเรียนร้อยละ 100  ได้รับการอุดหนุนตามโครงการ
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
- นักเรียนระดับก่อนประถมและประถมศึกษา ร้อยละ 
100  ได้รับการอุดหนุนอาหารกลางวัน  โครงการ
กลางวันนักเรียน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
- นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการอุดหนุนโครงการ
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- นักเรียนร้อยละ 100 สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้
โดยเท่าเทียมกัน 
- นักเรียนร้อยละ 100  ได้รับการอุดหนุนตามโครงการ
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
- นักเรียนระดับก่อนประถมและประถมศึกษา ร้อยละ 
100  ได้รับการอุดหนุนอาหารกลางวัน  โครงการ
กลางวันนักเรียน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
- นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการอุดหนุนโครงการ
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ ปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวันได้ 
2) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
3) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง เป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล สะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
 

- ร้อยละ 90 ของครู จัดการเรียนรู้ให้นักเรียน เกิด
กระบวนการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์
โดยปฏิบัติจริงผ่าน การท าโครงงาน/กิจกรรม/การฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิด
น าไปปรับใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดี 
- ร้อยละ 90 ของครูพัฒนาและใช้ส่ือการสอน ส่ือ
เทคโนโลยี สารสนเทศ ท่ีสอดคล้องกับสาระท่ีสอน 
สร้างแรงจูงใจ ให้กับนักเรียนให้เกิดการจัดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ และมีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อ การเรียนรู้ของนกัเรยีน 
- ร้อยละ 90  ของครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
และน าสรุป ผลการสังเคราะห์ไปวางแผนพัฒนาการ
เรียนของนักเรียนชัดเจนและร่วมกับนักเรียนก าหนด
แนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติตนอย่างเป็น ระบบ 
  

- ร้อยละ 90 ของครู จัดการเรียนรู้ให้นักเรียน เกิด
กระบวนการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์
โดยปฏิบัติจริงผ่าน การท าโครงงาน/กิจกรรม/การฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิด
น าไปปรับใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดี 
- ร้อยละ 90 ของครูพัฒนาและใช้ส่ือการสอน ส่ือ
เทคโนโลยี สารสนเทศ ท่ีสอดคล้องกับสาระท่ีสอน 
สร้างแรงจูงใจ ให้กับนักเรียนให้เกิดการจัดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ และมีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อ การเรียนรู้ของนกัเรยีน 
- ร้อยละ 90  ของครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
และน าสรุป ผลการสังเคราะห์ไปวางแผนพัฒนาการ
เรียนของนักเรียนชัดเจนและร่วมกับนักเรียนก าหนด
แนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติตนอย่างเป็น ระบบ 
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ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

 - ร้อยละ 90  ของครูทุกคนมีแผนการวัดและประเมิน
นักเรียน ชัดเจนตลอดปีการศึกษา(มีการก าหนด
สัดส่วนคะแนน จ านวน ช้ินงานและพฤติกรรมนักเรียน 
ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ของนักเรียนและ
น าผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผลตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
- ร้อยละ 90 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดให้ครูมีการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้/ แสดงความคิดเห็นของนักเรียน
อย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง 
 - ร้อยละ 90 ครูทุกคนในแต่ละสายช้ันมีการอภิปราย 
แลกเปล่ียนวิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียนเป็น
ประจ า ทุกสัปดาห์ 

- ร้อยละ 90  ของครูทุกคนมีแผนการวัดและประเมิน
นักเรียน ชัดเจนตลอดปีการศึกษา(มีการก าหนด
สัดส่วนคะแนน จ านวน ช้ินงานและพฤติกรรมนักเรียน 
ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ของนักเรียนและ
น าผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผลตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
- ร้อยละ 90 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดให้ครูมีการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้/ แสดงความคิดเห็นของนักเรียน
อย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง 
 - ร้อยละ 90 ครูทุกคนในแต่ละสายช้ันมีการอภิปราย 
แลกเปล่ียนวิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียนเป็น
ประจ า ทุกสัปดาห์ 
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กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
1) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 
2) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดร่มรื่น ปลอดภัย 
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้  มีห้องปฏิบัติการ เพียงพอ 
และจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนา 
ศักยภาพของผู้ เรียนอย่างน้อย  4  ครั้ง ต่อปีการศึกษา 
- โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ และการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และ
เข้าถึงง่าย 

- โรงเรียนได้มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดร่มรื่น 
ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้  มีห้องปฏิบัติการ เพียงพอ 
และจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนา 
ศักยภาพของผู้ เรียนโดยแต่ละห้องเรียนได้ใช้เรียนรู้
มากกว่า  4  ครั้ง ต่อปีการศึกษา 
- โรงเรียนมีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้ดียิ่งขึ้นและ
สามารถพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ และการเรียนรู้ได้อย่าง
เพียงพอ และเข้าถึงง่าย 
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กลยุทธ์ที ่5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3)ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

- โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
- โรงเรียนใช้กระบวนการ PDCA ในการบริหารและ
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน อย่างเป็น
ระบบสามารถตรวจสอบปรับปรุง เป็นท่ียอมรับและเป็น
แบบอย่าง 
- โรงเรียนมีการประเมินและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา
ทุกปี  โดยความร่วมมือของครู บุคลากรในสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครองและ
ผู้เรียน และมีแผนพัฒนาวิชาการท่ีค านึงถึงคุณภาพ
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
- ครูและบุคลากรร้อยละ 100 มีการประชุมทางวิชาการ/
การอบรม/การสัมมนา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อ
ปีการศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน
ในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ 
และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา   

- โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
- โรงเรียนใช้กระบวนการ PDCA ในการบริหารและ
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน อย่างเป็น
ระบบสามารถตรวจสอบปรับปรุง ท าให้ระบบ
บริหารงานในโรงเรียนเป็นท่ียอมรับและเป็นแบบอย่าง 
- โรงเรียนมีการประเมินและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา
ทุกปี  โดยความร่วมมือของครู บุคลากรในสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครองและ
ผู้เรียน และมีแผนพัฒนาวิชาการท่ีค านึงถึงคุณภาพ
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ท าให้หลักสูตรฯมีคุณภาพ 
- ครูและบุคลากรร้อยละ 100 มีการประชุมทาง
วิชาการ/การอบรม/การสัมมนา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนัในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย 
หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา   
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ด้าน 
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 
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2) ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกระดับตามคุณภาพ  ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ร้อยละจ าแนกระดับ
ตามคุณภาพ 

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย 
รวมความสามารถ 

ทั้ง 2 ด้าน 

ดีมาก 5.22 2.84 2.84 

ดี 13.63 23.86 17.04 

พอใช ้ 49.43 32.95 43.18 

ปรับปรุง 31.81 40.34 36.93 
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3) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจ าปีการศึกษา  
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 ประจ าปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามร้อยละของระดับตามคุณภาพ   

  ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) 

 

 

ร้อยละจ าแนกระดับตาม
คุณภาพ 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ดีมาก 6.12 5.11 

ดี 21.08 13.63 

พอใช ้ 51.7 49.43 

ปรับปรุง 21.08 31.81 
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  ความสามารถด้านภาษาไทย (Thai Language) 
 
 

ร้อยละจ าแนกระดับตาม
คุณภาพ 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ดีมาก 3.4 2.84 

ดี 34.01 23.86 

พอใช ้ 42.17 32.95 

ปรับปรุง 20.4 40.34 
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 รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 
 

ร้อยละจ าแนกระดับตามคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ดีมาก 4.76 2.84 

ดี 27.545 17.04 

พอใช ้ 46.935 43.18 

ปรับปรุง 20.74 36.93 
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4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
      4.1) ผลการทดสอบเปรียบเทียบระดับโรงเรียนและระดับประเทศ  

รายวิชา 
จ านวนนักเรียน 
ที่เข้าสอบ(คน) 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ผลลัพธ ์
เทียบกับ

ระดับประเทศ 

คะแนน 
ขีดจ ากัด

ล่าง 

จ านวนนักเรียน 
ที่ผ่านขีดจ ากัด

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   
 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 

2561 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2562 
คะแนนเฉลี่ย 

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

รายวิชา 
จ านวน
นักเรียน 

ที่เข้าสอบ(คน) 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ผลลัพธ ์
เทียบกับ

ระดับประเทศ 

คะแนน 
ขีดจ ากัด

ล่าง 

จ านวนนักเรียน  
ที่ผ่านขีดจ ากัดล่าง 

ภาษาไทย 106 50.88 55.14 -4.26 55.09 45 

ภาษาอังกฤษ 106 29.30 33.25 -3.95 33.21 27 

คณิตศาสตร์ 106 21.66 26.73 -5.07 26.68 30 

วิทยาศาสตร์ 106 28.83 30.07 -1.24 30.04 42 
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      5.2) ผลการทดสอบเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา 2562   
 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 

2561 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2562 

คะแนนเฉลี่ย 

ผลลัพธ ์
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 
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6) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ข้อสอบกลาง) ปีการศึกษา 2562 
     6.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ข้อสอบกลาง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
 

รายวิชา 
จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ(คน) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2561 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา 2562 

ผลลัพธ ์
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ภาษาไทย 165 151 63.98 61.44 -2.54 

คณิตศาสตร์ 165 151 67.68 45.97 -21.71 

วิทยาศาสตร์ 165 151 63.32 58.83 -4.49 

ภาษาอังกฤษ 165 151 64.17 63.10 -1.07 

รวมทุกกลุ่มสาระ 165 151 64.79 57.34 -7.45 
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     6.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ข้อสอบกลาง) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562 
 

รายวิชา 
จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ(คน) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2561 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา 2562 

ผลลัพธ ์
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ภาษาไทย 158 145 47.69 62.60 14.91 

คณิตศาสตร์ 158 145 53.97 60.19 6.22 

วิทยาศาสตร์ 158 145 45.78 63.29 17.51 

ภาษาอังกฤษ 158 145 28.23 43.68 15.45 

รวมทุกกลุ่มสาระ 158 145 43.92 57.44 13.52 
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     6.3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ข้อสอบกลาง) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2562 
 

รายวิชา 
จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ(คน) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2561 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา 2562 

ผลลัพธ ์
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ภาษาไทย 178 161 55.73 54.45 -1.28 

คณิตศาสตร์ 178 161 39.33 42.95 3.62 

วิทยาศาสตร์ 178 161 62.12 46.72 -15.40 

ภาษาอังกฤษ 178 161 48.28 49.42 1.14 

รวมทุกกลุ่มสาระ 178 161 51.37 48.39 -2.98 
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     6.4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ข้อสอบกลาง) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
 

รายวิชา 
จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ(คน) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2561 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา 2562 

ผลลัพธ ์
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ภาษาไทย 130 141 38.12 37.14 -0.98 

คณิตศาสตร์ 130 141 24.09 22.49 -1.60 

วิทยาศาสตร์ 130 141 33.61 30.89 -2.72 

ภาษาอังกฤษ 130 141 27.46 24.15 -3.31 

รวมทุกกลุ่มสาระ 130 141 30.82 28.67 -2.15 
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     6.5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ขอ้สอบกลาง) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
 

รายวิชา 
จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ(คน) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2561 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา 2562 

ผลลัพธ ์
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ภาษาไทย 118 125 37.77 30.89 -6.88 

คณิตศาสตร์ 118 125 24.19 22.85 -1.34 

วิทยาศาสตร์ 118 125 25.09 35.27 10.18 

ภาษาต่างประเทศ 118 125 26.37 28.86 2.49 

รวมทุกกลุ่มสาระ 118 125 28.35 29.47 1.11 
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ส่วนที่ 4  
 ปัญหาอุปสรรค  แนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนา 

 

จากการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2562 ท่ีผ่านมา  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)    ได้
ด าเนินการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน  ครอบคลุมภารกิจงานท้ัง 4 ฝ่ายงาน  แต่ยังมีข้อจ ากัดบางประการท่ีท าให้
การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  ดังนี้ 

ด้านการบริหารงานวิชาการ 
   ปัญหาอุปสรรค 

1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
 2. นักเรียนมีหลากหลายชนเผ่ามีปัญหาต่อด้าน การอ่าน การเขียน ภาษาไทย ต้องพัฒนา

ด้านการอ่าน  
 3. การบริหารงานยังไม่ค่อยคล่องตัว 
  แนวทางการพัฒนา 
 1. ของบประมาณเพิ่มขึ้นในการด าเนินงานฝ่ายวิชาการ 

2. ต้องร่วมมือกันในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการอ่าน  การเขียนให้นักเรียนอย่างจริงจัง 
ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ในด้านอื่นๆ ตามมา 
 3. สร้างทีมงานท่ีเข้มแข็งในการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น 

ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
   ปัญหาอุปสรรค 

1. การจ่ายเงินงบประมาณมีการล่าช้า และมีการจ่ายเงินเหล่ือมงบประมาณ 

  แนวทางการพัฒนา 
1. เร่งรัดทางร้านท่ีทางโรงเรียนจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ส่งเอกสารทุกภาคเรียน 

ด้านการบริหารงานบุคลากร 
    ปัญหาอุปสรรค 

1. บุคลากรท่ีสอนตรงตามสาระวิชามีไม่เพียงพอ 

2. บุคลากรมีจ านวนมากและมีการเปล่ียนแปลงบ่อย ท าให้การส ารวจข้อมูลล่าช้า ไม่
ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน 

  แนวทางการพัฒนา 
1. วางแผนอัตราก าลัง สรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อมาเป็นครูอัตราจ้าง 

2. จัดเก็บข้อมูลข่าวสารสนเทศบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน พร้อมเรียกใช้ 
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ด้านการบริหารงานทั่วไป 
    ปัญหาอุปสรรค 

1. เปล่ียนคนท างาน ท าให้งานไม่ต่อเนื่อง 

2. งานด่วน บางทีมาล่าช้าเกินไป มีเวลาท างานได้น้อยมาก 

   แนวทางการพัฒนา 
1. มีความมั่นคงให้กับเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

2. ให้เวลาในการท างานให้เหมาะสม 
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ภาคผนวก 

- ภาพกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 
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งานบริหารทั่วไป 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจ าภาคเรียนที่ 1/2563 

ห้างหุ่นส่วนจ ากัด เชียงรายมอเตอร์ส(ปตท.ริมกกเชียงราย) 
โรงเรียนเสริมสวยบ้านคุณโจบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียน 

สโมสรโรตารี่อ าเภอแม่จัน มอบหน้ากากอนามัยให้เด็กนักเรียน 

มอบทุนอุดหนุนนกัเรียนยากจนพิเศษ (กสศ.) ระดับชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 จ านวน 30ทุน 
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ด าเนินการประชุมขับเคล่ือน"โครงการต ารวจประสานโรงเรียน"โดย สภ.แม่จัน ภ.จว.เชียงราย 
งานบริหารทั่วไป 

ด าเนินโครงการตรวจสุขภาพ ระดับชั้นอนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่4 ประจ าปี 2563 

โรงเรียนบ้านแม่จัน ร่วมกับสถานีอนามัยแม่จันฉีดพ่นยุงลาย 

รับทุนเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ณ ที่ว่าการอ าเภอแม่จัน 
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ผู้อ านวยการโรงเรียนร่วมกับท่านรองผู้อ านวยการ 
และคณะครูต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 

งานบริหารทั่วไป 

เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอ าเภอแม่จัน 
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รับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ สพป.ชร.3 

งานบริหารวิชาการ 

มอบรางวัลสัปดาห์อาเซียน 

ประชุมคณะท างาน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็น
ประธานสนามสอบพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 
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ฝ่ายบริหารนิเทศภายใน และเยี่ยมเยีนสังเกตการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด 19  

งานบริหารวิชาการ 

มอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ได้รับรางวัล กิจกรรมวันภาษาไทย  

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
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สัปดาห์กิจกรรมวันอาเซียน 

งานบริหารวิชาการ 

กิจกรรมไหว้ครู 
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การประเมินการขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว.21 
และการประเมินการตนเองและการพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

งานบุคคล 

โรงเรียนบ้านแม่จัน ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนวาวีวิทยาคม ส่งครูบรรจุใหม่ นายโต้ง หน่อแก้ว  
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

การประเมินการขอเล่ือนวิทยฐานะ ช านาญการ ของนางธิดารัตน์ เข่ือนแปด 

อบรมส ารวจการใช้สื่อออนไลน์ 
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การด าเนินการสอบครูอัตราจ้าง ต าแหน่งครูนาฏศิลป์ 

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

งานการเงิน 

ฝ่ายการเงินและพัสดุ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ  
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