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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน) ต้ังอยู่เลขท่ี 86 หมู่ท่ี 2  ตําบลแม่จัน อําเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 มีบุคลากรสายบริหาร จํานวน 4 คน และมีบุคลากรครู ครูอัตราจ้าง และครูพี่เล้ียง รวมจํานวน 109 
คน จากการประเมินตนเองในภาพรวม โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม มีผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน สรุปได้ดังนี้ 
 
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐม ระดับคุณภาพ 
ค่าเป้าหมาย ค่าความส าเร็จ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพเด็ก ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
  
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานท่ี 1 เด็กปฐมวัยช้ันปีท่ี 1 มีผลการพัฒนา
ระดับดี เฉล่ียร้อยละ 83.94 เด็กปฐมวัยช้ันปีท่ี  ผลการพัฒนาระดับดี เฉล่ียร้อยละ 93.23 และ เด็ก
ปฐมวัยช้ันปีท่ี 3  มีผลการพัฒนาระดับดี เฉล่ียร้อยละ 87.92 รวมท้ัง 3 ช้ันของเด็กปฐมวัย มีผล 
การพัฒนาในระดับดี เฉล่ียร้อยละ 89.70 มีผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ เด็กมีร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุม 
และ แสดงออกทางอารมณ์ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ด้านสติป๎ญญา 
ส่ือสาร ได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้บรรลุตามเปูาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 
โรงเรียนมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร และมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมในการ
พัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
โครงการเตรียมน้องสองภาษา โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียน Montessori โครงการ
ออมทรัพย์และจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ยึดพัฒนาการและการพัฒนา
เด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและเหมาะสมกับวัย มีการพักผ่อนท่ีเพียงพอ กิจกรรม
ท่ีหลากหลาย ประเมินพัฒนาการของเด็กโดยคุณครูท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา  ปฐมวัย 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ปีการศึกษา 2564                            
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 

2 

 

ด้วยเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์ โดยคณะกรรมการนิเทศ
ภายใน และศึกษานิเทศก์จากต้นสังกัด บันทึกพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน จากการดําเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมส่งผลให้มีพัฒนาการในภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีเลิศ จําแนกเป็น ด้านร่างกายร้อยละ 93.15 
ด้านอารมณ์จิตใจ ร้อยละ 90.97 ด้านสังคม ร้อยละ 94.05 และด้านสติป๎ญญาร้อยละ 80.65 
 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย บรรลุตามเปูาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดขึ้น  
ตามมาตรฐานท่ี 2 มีค่าคะแนน ร้อยละ 100 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
เนื่องจากได้ดําเนินการกําหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มี
การประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบท
ของท้องถิ่น จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับช้ันเรียน  มีการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญ  
ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคลตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา 
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อม อย่างปลอดภัย และมีส่ือ เพื่อการเรียนรู้ 
อย่างเพียงพอและหลากหลาย ส่งผลให้ผลการดําเนินการบรรลุเปูาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

 
 มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยบรรลุตามเปูาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดขึ้น มีผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ตามมาตรฐานท่ี 3 มีค่าคะแนน ร้อยละ 100 มีผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริม ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติป๎ญญา อย่างสมดุล 
เต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง สร้างโอกาสให้
เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้ ลงมือทํา และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม 
ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม นําผลการประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก ส่งผลให้ ผลการดําเนินการเป็นไปตามค่าเปูาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

 
 หลักฐานการสนับสนุน 

 1. หลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  
 2. แผนปฏิบัติการประจําปี 2564 
 3. รายงานโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 4. แบบประเมินพัฒนาการระดับการศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีท่ี 1 - 3 ปีการศึกษา 2564 
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 จุดเด่น   
 

 ด้านคุณภาพของเด็ก เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติป๎ญญา 
บรรลุตามเปูาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)  
มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ 
เปูาหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีท่ี
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพป๎ญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล การดําเนินงาน 
และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้ กระบวนการในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้
เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 1) โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม และสติป๎ญญา  
อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และ ครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 2) สร้าง
โอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทําและสร้าง  องค์ความรู้ 
ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยคิดค้นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์
ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญอย่างเข้มข้นขึ้น และปลูกฝ๎งค่านิยม ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย รักความสะอาด 
และสุขภาพของตน รวมถึงความประหยัด ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปลูกฝ๎ง
ค่านิยมพอเพียงโดยการปรับประยุกต์และน้อมนําหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน 
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 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติการที่ 1 ด้านคุณภาพของเด็ก  
 1. พัฒนาเกี่ยวกับการใฝุเรียน ใฝุรู้ สนใจเรียนรู้รอบตัว การซักถาม สํารวจ ทดลองการสังเกต 
การพูดคุยไต่ถาม การถ่ายทอดความคิด และทดลองวิธีการใหม่ ๆ ท่ีแตกต่าง  
 2. ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมให้หลากหลาย สามารถจัดการเรียนรู้สนองตอบความต้องการ 
และความแตกต่างของเด็ก  
 3. ให้การดูแลส่งเสริมให้เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และปฏิบัติจนเป็นนิสัย  
 4. พัฒนาความสามารถทางการคิดเชิงเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม 
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติและค้นหาคําตอบ แบบเรียนปนเล่น  
 5. ส่งเสริมให้เด็กได้แก้ป๎ญหาและตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้โดยจัดกิจกรรมท่ีให้เด็กได้เลือก 
ได้ปฏิบัติ ได้ตัดสินใจ และแก้ป๎ญหา  
 6. ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ส่ือเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ให้มากขึ้น 
และพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กับเด็ก และ
การคิดค้นนวัตกรรมการจัดประสบการณ์ และเป็นผู้นําการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 จัดสัดส่วนครูต่อเด็กเป็นไปตามเกณฑ์ และจัดห้องเรียนห้องเรียน ส่ือเสริมประสบการณ์
สําหรับเด็กอย่างเพียงพอ และจัดพื้นท่ีสําหรับจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับจํานวนเด็ก จัดทําโครงการจัดหา
ส่ือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย และพัฒนาลานกิจกรรมอนุบาลตามแนวทาง BBL และ นวัตกรรม
การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยแนวใหม่ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
 จัดทําโครงการพัฒนาบรรยากาศ ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการจัด
ประสบการณ์ และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย แบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา (Best Practice) หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 
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2. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 
ค่า

ความส าเร็จ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 
ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 
ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 

 
ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 
ยอดเย่ียม 
(ระดับ 5) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

ยอดเย่ียม 
(ระดับ 5) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

ยอดเย่ียม 
(ระดับ 5) 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม 
ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 
ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีผลการประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐาน
ท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ โดยรวมมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน  โดยเฉล่ียร้อยละ 63.20 บรรลุเปูาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดไว้ท่ี ร้อยละ 60 
ถึงแม้ว้าในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้เปิดการเรียนการสอน
แบบสลับกลุ่มมาเรียน และจัดการเรียนรู้แบบสผมผสาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2519 (COVID-19)  โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้มีการประชุม 
วางแผน ร่วมกับคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อหาแนวทางปูองกันใน
สถานการณ์ดังกล่าว โดยเห็นตรงกันกับ กระทรวงศึกษาธิการท่ีว่า “การเรียนรู้นําการศึกษา โรงเรียนอาจ
หยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จึงได้จัดการเรียนการสอน
ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่แล้วให้ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนสอนเป็น 4 รูปแบบ 
ได้แก่ 1) On Line 2) On Air 3) On Site และ 4) on Hand ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการของ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดเชียงราย 
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โดยโรงเรียนเคร่งครัดในเรื่องการเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์การใส่หน้ากากอนามัย 
การดูแลสุขอนามัย รวมถึงปฏิบัติตามประกาศ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักเรียนและบุคลากรเป็นสําคัญ ครูผู้สอนเป็นผู้จัดการเรียนการเรียนรู้ด้วยวิธีการ เทคนิค รูปแบบ
ท่ีทันสมัย น่าสนใจ ผ่านเครื่องมือส่ือเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนกระจายไปสู่นักเรียน โดย
ในแต่ละสายช้ันจะมีการจัดห้องเรียนผ่านช่องทาง Application ต่าง ๆ เช่น Line Facebook : Online 
Learning Google Meet, Zoom รวมถึงผ่านแบบฝึกท่ีทางคณะครูและโรงเรียนได้จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบ ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ใบความรู้ใบงาน ให้แก่ผู้เรียนทุกคน ทุกระดับช้ันตามตาราง
เรียนอย่างเหมาะสม โดยมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมารับเอกสาร และส่งผลงาน
กลับคืน เพื่อให้ครูได้ตรวจและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน ผู้บริหารและครูได้ ออกไปเยี่ยม
บ้านให้กําลังใจแก่ผู้เรียน เพื่อติดตามสอบถามถึงป๎ญหาและอุปสรรค และร่วมกันหา แนวทางช่วยเหลือ
ในรายกรณีท่ีพบป๎ญหาในขณะนั้น 

 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียนด้วยวิธีการ หลากหลาย มุ่งเน้นจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ มีการวางแผน
และประชุม ปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน 
และส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายท่ีว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้ เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติป๎ญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรม และและ
วัฒนธรรมใน การดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีป๎ญญา 
มีความสุข ส่งเสริมให้จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจอย่างรอบด้าน ท้ังรายวิชา
พื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ ต้ังแต่ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดคํานวณ รวมท้ังการมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การระดมสมอง  
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถ ในการสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร การมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติ ท่ีดีต่องานอาชีพ เพื่อส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความสามารถและมีทักษะศตวรรษที่ 21 โดยทางโรงเรียนได้ จัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรู้และนวัตกรรม  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ปีการศึกษา 2564                            
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 

7 

 

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมวิชาการ ต่าง ๆ มากมาย เน้นให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Passive Learning เป็น Active 
Learning เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการค่ายวิชาการ 
อีกท้ังโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
หรือ World-Class Standard School ท่ีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีการจัดการเรียนการสอนแบบ IS (Independent 
Study : Knowledge Inquiry) เป็นการสืบค้นสารสนเทศและความรู้ พัฒนาสู่โครงงาน หรือสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ด้วยตนเอง “รู้คิด รู้ทัน รู้ทํา นําเสนอ
สาธารณชน” แบ่งเป็น IS1 IS2 และ IS3 มีโครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Mini English 
Program (MEP) และ Intensive English Course (IEC) คือหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม เป็น
แผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจด้านภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา มีห้องเรียนพัฒนา
อัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เน้นการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) บูรณาการ
ศาสตร์ 4 สาขาวิชา ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้และสามารถบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมท้ังพัฒนากระบวนการหรือ ผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เน้นผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ปรับเปล่ียนรูปแบบการการเรียนรู้จาก Passive 
Learning เป็น Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการค่ายวิชาการ ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนนําความรู้มาประยุกต์ใช้  
ด้วยการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project) โครงงานคณิตศาสตร์ (Math Project) 
โครงงานสังคมศึกษา โครงงานการงานอาชีพ โครงงานคอมพิวเตอร์ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานบูรณาการในรายวิชาเพิ่มเติม IS 
(KI) พัฒนาระบบ โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันวิชาการในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นทีระดับจังหวัด ระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) โรงเรียนจึงปรับวิถีการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 
1) แบบปกติ คือให ้ผู้เรียนได้ร่วมแข่งขันภาคสนามจริง 2) แบบออนไลน์ คือโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครอง
นักเรียนร่วมกันจัดหาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันแบบออนไลน์ ซึ่งผู้เรียนสามารถสร้าง
ผลงานให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสถานศึกษาได้ตามอย่างมากมาย ตลอดจนทางโรงเรียนมีการวัด
และประเมินผลตาม สภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย โดยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 หน่วยงานต้นสังกัด ได้ออกมานิเทศติดตามและให้คําแนะนําในการพัฒนา
การศึกษาของผู้เรียนอย่างสม่ําเสมอ ทําให้โรงเรียนนําผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดอบรมแนะแนวการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถ่อง
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แท้ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี รู้จักเลือกและตัดสินใจได้อย่างฉลาดและเหมาะสม และ
ส่งเสริมจัดทํา Portfolio เพื่อศึกษาต่อและเกิดเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  

 โรงเรียนได้มุ่งเน้นและส่งเสริมด้านคุณลักษณะอังพึงประสงค์ของผู้เรียนนั้นทางโรงเรียนได้จัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ ในทุกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อีกท้ังได้จัดทําโครงการและกิจกรรมหลากหลายเพื่อเป็น
การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เช่น โครงการประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
โครงการค่ายคุณธรรม โครงการส่งเสริมการออม โครงการไหว้สวย โครงการยุวทูตความดี โครงการ
วันสําคัญต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ ในกฎกติกา  
มีค่านิยมและ จิตสานึกตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยท่ีไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ฝึกให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร รู้จักเอื้ออาทรผู้อื่นและมีความกตัญํูกตเวที 
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตสาธารณะ ด้วยกิจกรรมจิตอาสา นอกจากนี้ทางโรงเรียนมีการจัด
กิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมแสดงออกถึงความสํานึกรักชาติไทย มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิป๎ญญาไทย เช่น กิจกรรม
หน้าเสาธง อันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันสําคัญ
ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาร่วมกับชุมชน กิจกรรมรณรงค์แต่งชุดพื้นเมืองในทุกวันศุกร์  
ทําให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง มีกิริยามารยาทท่ีงดงาม
และเป็น เป็นแบบอย่างท่ีดี จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าตนเอง เคารพ ในสิทธิผู้อื่น เน้นรัก
และสามัคคีกันในหมู่คณะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติและศาสนา เช่น กิจกรรม Anti-Fake News ให้ความรู้และ วิธีการคัดกรอง
ข้อมูลข่าวสาร ไม่หลงเช่ือข่าวปลอม กิจกรรม Anti-Bully ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของ ตนเองและผู้อื่น 
ไม่ให้บูลล่ีเพื่อนหรือผู้อื่นในความแตกต่าง จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวันตรุษจีน  กิจกรรม
เดินทางทางไกล และกิจกรรมวันป๎จฉิมนิเทศให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความกตัญํู  เกิดความรัก 
ความศรัทธาในสถาบันศึกษา เปิดโอกาสให้รุ่นน้องได้แสดงความช่ืนชมและยินดีกับรุ่นพี่อีกด้วย  

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนได้ให้ 
ความสําคัญในเรื่องสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของทุกคนเป็นสําคัญ การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
การใส่หน้ากากอนามัย การดูแลสุขอนามัย จัดโครงการอาหารกลางวัน โครงการโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ 
นักเรียนไทยสุขภาพดี กิจกรรมฉีดวัคซีน กิจกรรมทันตกรรม  กิจกรรวัดตรวจสายตา การทดสอบ 
สมรรถภาพ การช่ังน้ําหนัก วัดส่วนสูงทุกเดือน เพื่อดูพัฒนาการด้านร่างกายของผู้เรียน กิจกรรม 
การด่ืมนม โครงการทําประกันชีวิต ตลอดจนจัดกิจกกรมส่งเสริมสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตให้
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แข็งแรง เช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ โครงการส่งเสริมการดําเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข มีการจัดอบรมความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด “ครูแดร์” (D.A.R.E) เพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจภูธรอําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดย  เชิญ
เจ้าหน้าท่ีตํารวจมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตโดยปราศจากยาเสพติด 
และความรุนแรงและสร้างสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างตํารวจ จัดอบรมสอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ 
คอมพิวเตอร์ใน ระหว่างการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ตลอดจนภัยคุกคามอันตรายทาง 
Social-network เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ จัดโครงการ ส่งเสริม ปลูกฝ๎ง ให้ผู้เรียนตระหนักรู้คุณค่าและดําเนินชีวิตเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม กิจกรรมการทําความสะอาดช้ันเรียน-เขตรับผิดชอบ กิจกรรม 5ส กิจกรรม Big Cleaning 
Day ภายใต้การมาตรการการปูองกันการแพร่ระบาดโรคเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.
จังหวัดเชียงราย โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็นสําคัญ จากการดําเนินโครงการ
ต่าง  ๆ ท่ีกล่าวมา ทําให้ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในตาม มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ โดยมีผลการประเมิน ร้อยละ 63.20 บรรลุเปูาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดไว้ร้อยละ 
60 และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ใน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มีผลการประเมิน 
ร้อยละ 85.86 ดังนั้นโดยรวม โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในตาม มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ โดยรวม มีผลการประเมิน 
ร้อยละ 74.53 บรรลุเปูาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดไว้ ร้อยละ 70 

 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ โดยมีผลการประเมิน ร้อยละ 63.20  บรรลุเปูาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดไว้ร้อยละ 60 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ใน  
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มีผลการประเมิน ร้อยละ 85.86 บรรลุเปูาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดไว้
ร้อยละ 80 
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 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

ท่ี 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม บรรลุเปูาหมาย  
ท่ีสถานศึกษา กําหนด เนื่องจากโรงเรียนมีการกําหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติ
การประจําปีมีการพัฒนา ระบบงานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา มีโครงสร้างการ
บริหารงานท่ีชัดเจน มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ทุกกลุ่มเปูาหมาย มีการปรับปรุงหลักสูตรและตัวช้ีวัด (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
เพื่อให้ทันสมัยและให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน และส่งเสริม 
สนับสนุนให้ ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย มีการนิเทศภายในติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกกลุ่ม
งาน และทุกระดับสายช้ัน มีการวัดและประเมินผล มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
และเหมาะสม มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลทางวิชาการและงานวัดผลอย่างเป็นระบบ  
ให้ความสําคัญ ในการจัดครูผู้สอนตรงตามวิชาเอกหรือตรงตามความสามารถและความถนัด ส่งเสริม
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากร
จัดกระบวนการพัฒนา ผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการหลากหลาย เน้นการสอนท่ีส่งเสริมกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง การส่ือสาร การคํานวณ 
การมีส่วนร่วมให้เกิดกับผู้เรียนให้สูงท่ีสุดตามวัยและศักยภาพของผู้เรียน มีการส่งเสริมและพัฒนาครู
และบุคลากรให้ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเอื้อต่อการจัดการการจัดการเรียนรู้อันสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ 
COVID-19 ในป๎จจุบัน มุ่งพัฒนาการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลายและทันสมัย การมุ่งเน้นสอนสะเต็ม
ศึกษา (STEM) การสอนแบบ Active Learning การมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะการส่ือสาร
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาเซียนด้วยความมั่นใจ โรงเรียนมีจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้
น่าสนใจและเพียงพอต่อผู้เรียน ครูและบุคลากร จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ พัฒนา ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพื้นท่ี
เพื่อให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร ได้สืบค้นข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลา ง่ายต่อการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น จากการดําเนินการท่ีกล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้โรงเรียนบ้าน
แม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีผลการประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานท่ี 2 ด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม บรรลุเปูาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 
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 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 โรงเรียนบ้านแม่ จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์ ) มีผลการป ระเมินคุณภาพภายใน 

ตาม มาตรฐานท่ี 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม บรรลุเปูาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด เนื่องจากโรงเรียนมุ่งเน้นและให้ความสําคัญต่อ  
การพัฒนาผู้เรียน อย่างเต็มศักยภาพ ดําเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้  
ท่ีสามารถนําไปจัด กิจกรรมได้จริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้ ครูใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิป๎ญญาท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินผล
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 
ในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวก ผู้เรียนรักท่ีจะเรียน และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้
สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร ร่วมปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จากท่ีกล่าวมา 
ทําให้โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีผลการประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานท่ี 
3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม บรรลุ
เปูาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

 

 หลักฐานการสนับสนุน  
 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 2. แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2564 
 3. ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ข้อมูลครูและบุลากร ข้อมูลนักเรียน ฯลฯ  
 4. หลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 5. แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังแผน  
 6. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ  
 7. รายงานผลการประเมินตนเองของครูและบุคลากร  
 8. แฟูมคําส่ังโรงเรียน  
 9. บันทึกการประชุม  
 10. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
 11. รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน: RT NT O-NET  
 12. ผลงาน รางวัล เกียรติบัตร ของนักเรียน ครูและบุคลากร  
 13. เอกสารประกอบการสอน เอกสารธุรการประจําช้ันเรียน  
 14. ภาพกิจกรรม และอื่น ๆ 
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 จุดเด่น   
 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เป็นโรงเรียนท่ีเป็นเลิศทางวิชาการ ผู้เรียน

อ่านออก อ่านคล่อง เขียน ส่ือสารได้ คิดคํานวณเก่ง โดดเด่นทักษะด้านเทคโนโลยี ในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีคะแนนเฉล่ียผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ท้ัง RT ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และ O-NET ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่า ระดับเขตพื้นท่ี ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ 
ยกเว้น NT ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  นักเรียน ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง มีผลงาน 
รางวัลจากการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการและกีฬามากมาย นักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษา
ปี่ท่ี 6 สําเร็จการศึกษา ร้อยละ 100 มีท่ีเรียนต่อเข้าช้ัน ม. 1 ร้อยละ 100 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
สําเร็จการศึกษาร้อยละ 100 และนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และ
สอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนท่ีมีการแข่งขันสูงได้ตามเปูาหมาย เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง  

 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  
มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีระเบียบวินัย รู้ จักประหยัดอดออม จนเป็นเอกลักษณ์  
ของสถานศึกษา และเป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความโดดเด่นด้านนักเรียนกล้าแสดงออก 
นอกจากนี้โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  
เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริหารร่วมกันระดมความคิด มีเทคโนโลยีและ
ส่ือท่ีทันสมัย มีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรม 
ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มุ่งเน้น 
ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยี ด้วยตนเอง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการดําเนินการ นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อนําไปพัฒนาต่อไป 
 

 จุดที่ควรพัฒนา  
 มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน พัฒนากระบวนการคิด การฝึกทักษะด้านการแสดง
ความคิดเห็น การค้นหาวิธีการแก้ป๎ญหา จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และให้
ความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น และพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถ  ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทํางาน  
อย่างสร้างสรรค์ และรวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม  
ให ้นักเรียนได้แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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มาตรฐานท่ี 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูล

สารสนเทศภายในโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนโดยบูรณาการข้อมูล

ให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้มีความ เช่ือมโยงบนฐานข้อมูล

เดียวกันเพื่อลดความซ้ําซ้อนของงาน  

มาตรฐานท่ี 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งเสริมให้ครูใช้

กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทาง ภาษาตาม

กรอบ CEFR และส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีหลากหลายในการจัดการ 

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนสําคัญ 

 
 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 แผนที่ 1 ใช้กระบวนการกลุ่มมาช่วยเหลือนักเรียนอ่อน โดยจัดคละเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน 

ให้ทํางานร่วมกัน การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน และในชุมชน จะช่วยเพิ่มทักษะและเอื้อต่อ
ความสนใจในการเรียนรู้ 

 แผนที่ 2 นําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
อย่างต่อเนื่อง  

 แผนที่ 3 คัดกรองนักเรียนโดยการช่ังน้ําหนัก วัดส่วนสูงทุกภาคเรียน เพื่อจัดกิจกรรมให้ 
เหมาะสม ตามความต้องการของผู้เรียนและแก้ป๎ญหาด้านสุขภาพ จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนให้ 
นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านศิลปะดนตรี ด้านกีฬา โดยการส่งนักเรียน  
เข้าร่วมการแข่งขันให้มากขึ้น ตามความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน  

 แผนที่ 4 ใช้ทฤษฎีเสริมแรง บริหาร 5 ร (รวมคน ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมสรุปบทเรียนจากการทํางาน 
และร่วมรับผลจาการดําเนินการ) 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 แผนที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  
 แผนที่ 2 การแสวงหาความรู้ ทักษะการบริหารงานใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

และสร้างเครือข่ายการศึกษา สร้างความเช่ือมั่นให้ชุมชนส่งบุตรหลานมาศึกษา 
 แผนที่ 3 ใช้รูปแบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศและมาตรฐานสากล 
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 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 แผนที่ 1 นําภูมิป๎ญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนให้ 

ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนําไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  
 แผนที่ 2 โรงเรียนมีการกําหนดเปูาหมายการพัฒนาครูด้านความสามารถในการจัดการเรียน

การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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ค าน า 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียน
บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัด
การศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา ให้ต้นสังกัด หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแล 
และสาธารณชนได้รับทราบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียน 
บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และผลการวิเคราะห์ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ให้ดีขึ้น อีกท้ังรายงานการประเมินตนเองของ สถานศึกษาฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล แนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบห้า โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ต่อไป  

 ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝุายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - 
Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงาน
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่จัน 
(เชียงแสนประชานุสาสน์) ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
 
 

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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สารบัญ 
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สารบัญ 16 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 18 
 ข้อมูลท่ัวไป 18 
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 ข้อมูลอาคารสถานท่ี 55 
 แหล่งเรียนรู้และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 55 
 ข้อมูลงบประมาณ 56 
 สภาพชุมชนโดยรอบ 57 
   
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 58 
 มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 58 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก 58 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 60 
 มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 62 
 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 64 
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 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 72 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 

76 
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การศึกษาข้ันพื้นฐาน และค่าเปูาหมายความสําเร็จ  
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 คําส่ังโรงเรียน เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
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 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

รอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
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ส่วนท่ี 1  

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)  ท่ีต้ัง  86 หมู่ 2  ตําบลแม่จัน  อําเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์ 0-5377- 2297 
โทรสาร 0-5377- 2297 e-mail Banmaechan86school@gmail.com website  www.baanmaechan.ac.th  
เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีเนื้อท่ี 19 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา   

 เขตพื้นท่ีบริการ  โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) รับผิดชอบจัดการศึกษา 
ในพื้นท่ีเขตบริการ ดังนี้  บ้านเด่นปุาสัก บ้านร้อง บ้านแม่จัน บ้านแม่จันตลาด บ้านห้วยเวียงหวาย 
บ้านปงตอง บ้านเหมืองฮ่อ บ้านศาลา บ้านปงอ้อ และบ้านสันมงคล ตําบลแม่จัน อําเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย 

 แผนที่เขตบริการของโรงเรียน 

 

mailto:Banmaechan86school@gmail.com
http://www.baanmaechan.ac.th/
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 ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 

 
 

 ค าขวัญ  

 “สามัคคี  มีวินัย  ใฝุสะอาด  ปราชญ์วิชา  กีฬาเย่ียม  เป่ียมคุณธรรม” 

 

 ปรัชญาโรงเรียน   

 ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ป๎ญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ 

 
 วิสัยทัศน์ (VISION)    

 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย  
 

 พันธกิจ (MISSION) 

 1. การจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติป๎ญญา  
 2. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างเท่าเทียม 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านความรู้ 
เจตคติ และทักษะปฏิบัติ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   4. พัฒนาสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 5. พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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 เป้าประสงค์ (Goals) 

 1. ผู้เรียนมีศักยภาพด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติป๎ญญา  
 2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
 3. ครูและบุคลากรมีความรู้ เจตคติ และทักษะปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
ข้อมูลบุคลากร 
 1. จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อื่น ๆ 
รวม

ทั้งหมด 
จ านวน 4 65 1 12 27 109 

 
 2. วุฒิการศึกษาสุงสุดของบุคลากร 

ต าแหน่ง 
จ านวน/วุฒิการศึกษา 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้อํานวยการโรงเรียน    1 
รองผู้อํานวยการโรงเรียน   3  
ข้าราชการครู  45 20  
พันกงานราชการ  1   
ครูอัตราจ้าง/ครูพี่เล้ียง  12   
เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ  27    

รวม 27 58 23 1 
รวมทั้งสิ้น 109 
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 3. ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและภาระงานสอน 

ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาที่สอน ชั้นที่สอน 
ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

1.นายธนเสฏฐ สุภากาศ ศษ.ด.  
(การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม. (ประถมศึกษา)  
ศษ.บ. (เกษตรกรรม) 

ผอ.รร. บริหารและ
นิเทศการสอน 

5 

2. นางสุรีพร มงคลดี ศษ.ม.  
(บริหารการศึกษา) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

รอง ผอ.รร. ช่วยงาน
บริหารและ

นิเทศการสอน 

10 

3. นายวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี ศษ.ม.  
(บริหารการศึกษา) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

รอง ผอ.รร. ช่วยงาน
บริหารและ

นิเทศการสอน 

10 

4. นายณัฐวุฒิ มุ้งทอง ศศ.ม.  
(การบริหารการศึกษา) 
ค.บ.  
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

รอง ผอ.รร. ไปช่วยราชการ 
(รักษาการใน

ตําแหน่ง ผอ.รร.
บ้านแหลวฯ) 

 

5. นางสิริภัทร แสงบุญ กศ.ม. 
(การบริหารการศึกษา) 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

บูรณาการ อนุบาล 1 20 

6. นางเยาวเรศ ปิยะสันต์ิ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) บูรณาการ อนุบาล 2 20 
7. นางสาวศศิธร โปลาหา ศษ.ม.  

(การบริหารการศึกษา) 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

บูรณาการ อนุบาล 3 20 

8. นางสาววิกาญดา รังสรรค ์ ศษ.ม.  
(การบริหารการศึกษา) 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

บูรณาการ อนุบาล 3 20 

9. นางผกาภรณ์   หนุนนาค ศษ.บ.  
(การประถมศึกษา) 

ทุกกลุ่มสาระ ป. 1 22 

10. นางสาวเบญญาภา   
ป๎นทะรส 
 
 
 

ค.บ. (สังคมศึกษา) ทุกกลุ่มสาระ 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

ป. 1 25 
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ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาที่สอน ชั้นที่สอน 
ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

11. นางรัตนา แก้วต้ัง ศษ.ม.  
(การบริหารการศึกษา) 
ค.บ.  
(การศึกษาปฐมวัย) 

ทุกกลุ่มสาระ 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

ป.1 25 

12. นางแสงจันทร์ ศรสีุทธา ค.ม.  
(หลักสูตรและการสอน) 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)   
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

ทุกกลุ่มสาระ 
 

ป.1 20 

13. นางอรุณี จันต๊ะนารี ค.บ. (การประถมศึกษา) ทุกกลุ่มสาระ ป.2 18 
14. นางปาริฉัตร หวายคํา ค.บ. (การประถมศึกษา) ทุกกลุ่มสาระ ป.2 22 
15. นางวิมลรัตน์   
เครือประดิษฐ ์

ศษ.บ.  
(การประถมศึกษา) 

ทุกกลุ่มสาระ ป.2 22 

16. นางวัลยา แสงพันธ์ ศษ.บ.  
(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

ทุกกลุ่มสาระ ป.2 22 

17. นางสาวนภาลัย   
อินราษฎร 

ค.บ. (ภาษาไทย) ทุกกลุ่มสาระ ป.2 17 

18. นางรัญชนา มณีรัตน์ ศษ.ม.  
(บริหารการศึกษา) 
ค.บ.  
(การประถมศึกษา) 

ทุกกลุ่มสาระ ป.3 20 

19. นายโต้ง หน่อแก้ว วทบ.  
(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

วิทยาการคํานวณ 
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 

ป.1-ป.3 
 

23 

20. นางสาวศิริมาศ ขันตี ค.บ. (เคมี) วิทยาศาสตร์ 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.2 
ป.3 
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ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาที่สอน ชั้นที่สอน 
ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

21. นางชุตินันท์ มีมุข ศษ.ม.  
(วิจัยและสถิติการศึกษา) 
ศษ.บ.  
(การประถมศึกษา) 

สังคมศึกษา 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.2 
ป.3 

24 

22. นางผกาวรรณ พรมมา ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร ์
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.3 23 

23. นางณัฐกฤตา แสงวิลัย ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) ภาษาไทย 
สังคมศึกษา 
วิทยาศาสตร์
เพ่ิมเติม 
ประวัติศาสตร์ 
การงานอาชีพฯ 
คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 
ศิลปะ 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 

ป.3 
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24 

 

ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาที่สอน ชั้นที่สอน 
ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

24. นางจีรนันท์  
ศิรภัทรธนานันท์ 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
Mathematic 
English 
Grammar 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.2 16 

25. นางสาวกันต์ฤทัย  
จักรสาน 

ค.บ. (คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร ์
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.4 20 

26. นางสาวอรวรรณ แซ่หมื่อ ค.บ. 
(การสอนภาษาจีน) 

ภาษาจีน
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.1-ป.4 24 

27. นางสาวสุพรรณ์   
ทาแกง 

ค.บ. (ภาษาไทย) ภาษาไทย 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.4 24 

28. นางนิชนันท์ หวังเจริญ ค.บ. (พลศึกษา) สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้

ป.3 
ป.4 

24 
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ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาที่สอน ชั้นที่สอน 
ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

29. นางสาววัชราภรณ์  
บุญมาเกี๋ยง 

ค.บ. (วิทยาศาสตร์) วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.4 24 

30. นายจุลจํานงค์   
ศิริกุล 

ศษ.ม. (การศึกษา 
เพ่ือการพัฒนา) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย)  

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 
ประวัติศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.4 
ป.5 
ป.6 

18 

31. นางชัญชนา ทุนอินทร์ ศษ.ม.  
(วิจัยและประเมินผล
การศึกษา) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
ประวัติศาสตร์ 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.5 18 

32. นายสามารถ หลักฐาน กศบ. (คอมพิวเตอร์) วิทยาการคํานวณ 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.4 
ป.5 
ป.6 

20 

33. นางเตรียมใจ ศรีคํามา ศษ.ม.  
(วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 
ค.บ.  
(จิตวิทยาและการแนะแนว) 

คณิตศาสตร ์
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 
 

ป.5 19 
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ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาที่สอน ชั้นที่สอน 
ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

34. นางวรรณลักษณ์   
สันติภาพวิวัฒนา 

ค.บ. (วิทยาศาสตร์) วิทยาศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 

ป.5 21 

35. นางสาววิจิตรา  
ป๎ญญาทอง 

ศษ.บ. (ศิลปศึกษา) ศิลปะ 
ศิลปะ 
ศิลปะ 
ประวัติศาสตร์ 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.4 
ป.5 
ป.6 

24 

36. นางสาวทิพวรรณ์   
ป๎ญญางาม 

ค.บ. (ภาษาไทย) ภาษาไทย 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.5 24 

37. นางศุจินันท์ ปาระมี ค.บ. (คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 
คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 
คณิตศาสตร์พ่ิมเติม 
สังคมศึกษา 
ประวัติศาสตร์ 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.4 
ป.5 
ป.6 

18 
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ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาที่สอน ชั้นที่สอน 
ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

38. นางสาวกระแสสินธ์    
สิงห์แก้ว 

ศษ.ม.  
(บริหารการศึกษา) 
ค.บ.  
(คณิตศาสตร์) 

คณิตศาสตร ์
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.6 21 

39. นายกฤษฏิ์ดนัย   
กันทาเหล็ก 

วท.บ.  
(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.2 
ป.5 
ป.6 

20 

40. นางธนัชพร สุดห้าว ค.บ.  
(ภาษาไทย)  

ภาษาไทย 
การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.6 24 

41. นางสาวนภาวรรณ  
กันทะตา 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ 
ประวัติศาสตร์ 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.6 24 

42. นางสาวภาริญ   
พิชญ์ภัทรกุล 

ศษ.ม.  
(การบริหารการศึกษา) 
ค.บ. ชีววิทยา  

วิทยาศาสตร์ 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.6 24 
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ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาที่สอน ชั้นที่สอน 
ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

43. นางสาวดวงพร มิตรยอง ค.ม.  
(การบริหารการศึกษา) 
ค.บ. (ภาษาจีน) 

ภาษาจีน 
ภาษาจีน 
ภาษาจีน 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.4 
ป.5 
ป.6 

23 

44. นางธิดารัตน์ เข่ือนแปด วท.บ.  
(วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 

วิทยาศาสตร์
เพ่ิมเติม 
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์ 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.4 
ป.5 
ป.6 

18 

45. นางสาวชลินรัตน์   
สิทธิเจริญ 

ค.บ. (สังคมศึกษา) สังคมศึกษาฯ 
ประวัติศาสตร์ 

ลูกเสือ – เนตร
นารี 
ชุมนุม 

  อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

19 

46. นางนุชรี กันทะเนตร ค.ม.  
(การบริหารการศึกษา) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

 ภาษาอังกฤษ6 
ภาษาอังกฤษอ่าน
เขียน2 
ลูกเสือ-เนตรนารี 
ชุมนุม 
อบรมคุณธรรม/
จริยธรรม 
 
 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

20 
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ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาที่สอน ชั้นที่สอน 
ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

47. นางขวัญหทัย จินะราช ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ 4 
คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 4 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้  
(O - NET) 
ลูกเสือ – เนตรนารี 

ชุมนุม 
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

20 

48. นายธีรศักด์ิ สุต๊ะ ค.บ. (พลศึกษา) สุขศึกษา 
และพลศึกษา4 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา6 
ลูกเสือ – 
เนตรนารี 
ชุมนุม 
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

19 

49. นายนราวิชญ์ คําแปง ค.บ. (สังคมศึกษา) สังคมศึกษาฯ 4 
ประวัติศาสตร์ 6 
ลูกเสือ –  
เนตรนารี 
ชุมนุม 
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

19 

50. ว่าท่ีร้อยตรีสุธีร์ ศรีทอง ศษ.ม. (บริหาร
การศึกษา) 
ศษ.บ.  
(ดนตรีคีตศิลป์ไทย
ศึกษา) 

ดนตรี/ นาฏศิลป์ 2 
ดนตรี/ นาฏศิลป์ 4 
ดนตรี/ นาฏศิลป์ 6 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
(ดนตรีไทย) 
ลูกเสือ – เนตรนารี 
ชุมนุม 
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ป.4 
ป.5 
ป.6 

18 
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ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาที่สอน ชั้นที่สอน 
ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

51. นางสาวอารยา  
น้อยหมอ 

กศ.บ. และ วท.บ. 
(เคมี) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 4 
 วิทยาศาสตร์
เพ่ิมเติม2 
วิทยาศาสตร์
เพ่ิมเติม4 
ลูกเสือ –  
เนตรนารี 
ชุมนุม 
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

18 

52. นางสาวป๎ทมา  
ทองจําปา 

ศล.บ  
(ทัศนศิลป์/ศิลปะภาพ
พิมพ์) 

ทัศนศิลป์ 2 
ทัศนศิลป์ 4 
ทัศนศิลป์ 6 
กิจกรรม 
เพ่ิมเวลารู้ 
(งานประดิษฐ์) 
ลูกเสือ – 
เนตรนารี 
ชุมนุม 
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

19 

53. นางศิริรัตน์ พรานกวาง ศษ.ม.  
(การบริหารการศึกษา) 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

คณิตศาสตร์ 4 
คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 4 
ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 
ลูกเสือ-เนตรนารี 
ชุมนุม 
 
 
 

ป.3 18 
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ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาที่สอน ชั้นที่สอน 
ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

54. นายเรวัฒน์ ไชยบาล วท.บ. 
(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2 
 (วิทยาการคํานวณ 2) 

 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 4 
(วิทยาการคํานวณ 4) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 6 
(วิทยาการคํานวณ 6) 

การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 2 
ลูกเสือ – เนตรนารี 
ชุมนุม 
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

19 

55. นางสาวธิดารัตน์  
คําแดง 

ค.บ. อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีศึกษา 

การงานอาชีพ 6 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 4 
คอมพิวเตอร์ 2 
คอมพิวเตอร์ 4 
คอมพิวเตอร์ 6 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
(งานช่าง) 
ลูกเสือ –  
เนตรนารี 
ชุมนุม 
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 
 
 
 
 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

18 
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ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาที่สอน ชั้นที่สอน 
ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

56. นางชฎาพร ป๎นกิจ ศษ.ม.  
(คณิตศาสตรศึกษา) 
ค.บ. (คณิตศาสตร์)  

คณิตศาสตร์ 6 
คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 6 
ลูกเสือ – เนตรนารี 
ชุมนุม 
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

18 

57. นายประจวบ 
แสงศรจีันทร ์

ค.ม.  
(การบริหารการศึกษา) 
วท.บ. 
(ชีววิทยาประยุกต์) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 6 
วิทยาศาสตร์
เพ่ิมเติม 6 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
(O - NET) 

ลูกเสือ – 
เนตรนารี 
ชุมนุม 
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

19 

58. นางศิรินภา มาละ ศษ.ม.  
(บริหารการศึกษา) 
ศศ.บ.
(บรรณารักษศาสตร์)   

การใช้ห้องสมุด 1 
การใช้ห้องสมุด 2 
การใช้ห้องสมุด 3 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
(รักการอ่าน) 
ลูกเสือ – เนตรนารี 
ชุมนุม 
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

22 

59. นางสาวจิราภรณ์  
พรมรัตน์ 

ร.บ.(รัฐศาสตร)์ สังคมศึกษาฯ 6 
ประวัติศาสตร์ 2 
ลูกเสือ –  
เนตรนารี 
ชุมนุม 
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

19 
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กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
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ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาที่สอน ชั้นที่สอน 
ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

61. นางสาวพัชรินทร์  
จักแก้ว 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 6 
ภาษาไทยเพิ่มเติม 2 
ลูกเสือ –  
เนตรนารี 
ชุมนุม 
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

22 

62. นางอัจฉรา จีรัตน์ ค.บ. (ภาษาไทย) ภาษาไทย 2 
ภาษาไทยเพิ่มเติม 4 
ลูกเสือ –  
เนตรนารี 
ชุมนุม 
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

22 

63. นางสาวกานต์ สมทง ค.บ.  
(การศึกษาปฐมวัย) 

บูรณาการ อนุบาล2 20 

64. นางสาวกรรณิกา อารีย์ น.บ.  
(การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์) 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
ประวัติศาสตร์ 
สุขศึกษา 
ศิลปะ 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 
 
 
 

ป.1 25 
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ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาที่สอน ชั้นที่สอน 
ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

65. นางสาวพัชรี แก้วเทศ บธ.บ.  
(การจัดการทั่วไป) 

ภาษาไทย 
การงานอาชีพ 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
ประวัติศาสตร์ 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมเสริม
ทักษะเด็กพิเศษ 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.1 
ป.3 

23 

66. นางสาวเสาวลักษณ์   
น้อยบุญตัน 

ค.บ. (ภาษาไทย) ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์
ประวิติศาสตร์ 
การงานอาชีพฯ 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.3 20 

67. นางสาวปวีณ์สุดา   
ออนตะไคร้ 

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ 
English 
Grammar 
Mathematics 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 
 
 

ป.1 
ป.2 

24 
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ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาที่สอน ชั้นที่สอน 
ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

68. นางสาวกชพรรณ  
ขยันกิจ 

ค.บ. (สังคมศึกษา) สังคมศึกษา 
ประวัติศาสตร์ 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.5 
ป.6 

24 

69. นางสาวพวงพร  สุขปลั่ง ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.4 
ป.5 
ป.6 

23 

70. นางสาวปณิดา  บุญมาศ ศป.บ. 
(ศิลปะการแสดง) 

นาฏศิลป ์
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.1 
ป.2 
ป.3 
ป.6 

23 

71. นางสาวเกวลี อินหลาน ค.บ. (คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร ์
ภาษาไทย 
ประวัติศาสตร์ 
การงานอาชีพ 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 

ป.3 20 
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ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาที่สอน ชั้นที่สอน 
ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

72. นางสาววรรณศิกา แก้วมา ค.บ. (คหกรรมศาสตร์) การงานอาชีพ 2 
การงานอาชีพ 4 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
(งานขนม) 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
(งานประดิษฐ์) 
ลูกเสือ – เนตรนารี 
ชุมนุม 
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

19 

73. นางสาวสุทธิดา บุญรัตน์ ค.บ. (เคมี)  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2 
 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 6 
 ลูกเสือ – 
 เนตรนารี 
 ชุมนุม 
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

19 

74. นายโสภวิชญ์ วุฒินนท์ชัย ศษ.บ. (พลศึกษา) สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 2 
ทักษะกีฬา 2 
ทักษะกีฬา 4 
ทักษะกีฬา 6 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
(งานช่าง) 
ลูกเสือ –  
เนตรนารี 
ชุมนุม 
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 
 
 
 
 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

19 
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ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาที่สอน ชั้นที่สอน 
ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

75. นางสาวอริยาภรณ์ มโนใจ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) Mathematic 
Communicative  
English 
English 
Grammar 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
แนะแนว 
กิจกรรมเสริม
ทักษะ 

ป.1 
ป.2 
ป.3 
ป.4 
ป.5 
ป.6 

22 

76. นางสาวธนสร  
 ก้างออนตา 

ค.บ. (สังคมศึกษา) คณิตศาสตร ์
ภาษาไทย 
ประวัติศาสตร์ 
การงานอาชีพ 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ป.3 20 

77. นางเกสริน ยาวิราช มัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ อนุบาล1 20 
78. นางสาวปาริชาติ คําเงิน ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ 
บูรณาการ อนุบาล2 20 

79. นางภคพร หล้าต้ัง มัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ อนุบาล2 20 
80. นางสาวกรรณิกา ไชยมงคล มัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ อนุบาล3 20 
81. นางสาวรวีวรรณ ขจีจิตร มัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ อนุบาล3 20 
82. นางสาวรติมา ภาวงศ์ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) บูรณาการ อนุบาล3 20 
83. นางสาวกรรณิการ์ ขัติยะ มัธยมศึกษาตอนปลาย ครูพ่ีเลี้ยง ป.1  
84. นางสาวสุภาลักษณ ์
 เมืองมาหล้า 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ครูพ่ีเลี้ยง ป.1  

85. นางสาวกาญจนา สอนราช บธ.บ.  
(การจัดการทั่วไป) 

ครูพ่ีเลี้ยง ป.1  

86. นางสาวอัมทิรา ทะนาคํา ศศ.บ.(พัฒนาสังคม) ครูพ่ีเลี้ยง ป.1  
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ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาที่สอน ชั้นที่สอน 
ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

87. นางสาวอังคณา บุญมา ค.บ. (ภาษาไทย) ครูพ่ีเลี้ยง ป.1  
88. นางสาวกฤติมา นวลขาว วท.บ. 

(ชีววิทยาประยุกต์) 
ครูพ่ีเลี้ยง ป.2  

89. นางสาวเหมือนฝ๎น   
จับใจนาย 

ศศ.บ. 
(ภาษาลัวัฒนธรรมจีน) 

ครูพ่ีเลี้ยง ป.3  

90. นางสาวศิริทิพย์ ทองเลิศ ค.บ. (วิทยาศาสตร์) ครูพ่ีเลี้ยง ป.4  
91. นางสาวศศิณา มาไกล ค.บ. (วิทยาศาสตร์) ครูพ่ีเลี้ยง ป.5  
92. นางสาววรัญญา สุริยะ วท.บ.  

(การพัฒนาส่งเสริม
และนิเทศศาสตร์
เกษตร) 

ครูพ่ีเลี้ยง ป.6  

93. Mr.Jeffrey Vera B.Ed.  
(Secondary 
Education) 

English 2 
English 4 
English 6 
English for 
communication 2 
English for 
communication 4 
English for 
communication 6 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

18 

94. Ms. Wynie Lyn 
Dapetillo 

B.Ed.  
(Elementary 
Education) 

English 1 
Mathematics 2 
Science 1 
English 2 
Mathematics 2 
Science 2 
English for 
Kindergarten 2 
 
 
 
 
 

ป.1 
ป.2 

19 
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ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาที่สอน ชั้นที่สอน 
ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

95. Ms.Emily Come B.Ed.  
(Secondary 
Education) 

English 3 
Mathematics 3 
Science 3 
English 5 
Mathematics 5 
Science 5 
English for 
Kindergarten 1 
English for 
Kindergarten 3 

ป.3 
ป.5 

20 

96. Dincer Rasim 
Suleyman 

B.A. (Finance) English 4 
Mathematics 4 
Science 4 
English 6 
Mathematics 6 
Science 6 
English for 
Kindergarten 3 

ป.4 
ป.5 
ป.6 

20 

97. Mr.Jose Quispe B.Sc. (Computer 
Science) 

Health and P.E. 1 
Health and P.E. 2 
Health and P.E. 3 
Health and P.E. 4 
Health and P.E. 5 
Health and P.E. 6 
English 3 
English 4 
English 2 
 
 
 
 
 
 
 

ป.1 
ป.2 
ป.3 
ป.4 
ป.5 
ป.6 

19 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ปีการศึกษา 2564                            
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 

40 

 

ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาที่สอน ชั้นที่สอน 
ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

98. Mrs.Pema Wangmo B.A. (Tourism) 
International 
Program 

Listening, 
Reading for 
speaking 1 
Listening, 
Reading for 
speaking 2 
Listening, 
Reading for 
speaking 3 
Listening, 
Reading for 
speaking 4 
English for 
Kindergarten 2 

ป.1 
ป.2 
ป.3 
ป.4 

20 

99. Mr.Yeshi Dorji B.A. (Tourism) Listening, 
Reading for 
speaking 5 
Listening, 
Reading for 
speaking 6 
English 1 
English 2 
English 5 
English 6 

ป.1 
ป.2 
ป.5 
ป.6 

19 
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ข้อมูลนักเรียน  
 
 1. จํานวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 รวม 1,455 คน จําแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
 

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
จ านวนนักเรียน (คน) 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง เพศ 
ชาย หญิง 

อนุบาล 1 1 10 14 24 24 
อนุบาล 2 2 31 17 48 24 
อนุบาล 3 3 25 31 56 19 

รวม 6 66 62 128 22 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 5 88 75 163 33 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 5 89 80 169 34 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 5 78 81 169 34 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 5 82 67 149 30 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 5 90 86 176 36 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 5 69 75 133 29 

รวม 30 496 474 770 33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 4 62 53 115 29 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 4 69 52 121 31 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 4 74 47 121 31 

รวม 12 205 152 357 30 
รวมทั้งสิ้น 48 767 688 1,455 28 
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 2. เปรียบเทียบจํานวนนักเรียน ช้ันอนุบาล 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 - 
2564 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน/ปีการศึกษา 

แนวโน้ม(ลด/เพิ่ม) 
2561 2562 2563 2564 

อนุบาล 1 30 25 27 24 ลดลง 
อนุบาล 2 61 56 44 48 ลดลง 
อนุบาล 3 81 75 66 56 ลดลง 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 148 176 171 163 ลดลง 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 165 151 175 169 ลดลง 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 147 177 148 169 เพิ่มข้ึน 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 158 145 178 149 ลดลง 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 178 161 148 176 เพิ่มข้ึน 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 179 176 162 144 ลดลง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 130 138 124 115 ลดลง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 117 125 131 121 ลดลง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 99 109 117 121 เพิ่มข้ึน 

รวมทั้งสิ้น 1,493 1,514 1,491 1,455 ไม่มีความแตกต่างกัน 
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 3. จํานวนนักเรียนท่ีมีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  1,463 คน  
คิดเป็นร้อยละ 98.68 
 4. จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  11  คน   คิดเป็นร้อยละ  0.76 
 5. จํานวนนักเรียนป๎ญญาเลิศ  -  คน   คิดเป็นร้อยละ  - 
 6. จํานวนนักเรียนพิการทางการศึกษา (9 ประเภท)  52  คน คิดเป็นร้อยละ  3.58 
 7.  จํานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  -  คน   คิดเป็นร้อยละ  - 
 8.  จํานวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ป๎จจุบัน)  -  คน   คิดเป็นร้อยละ  - 
 9. จํานวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ําช้ัน  -  คน   คิดเป็นร้อยละ  - 
 10. จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 

10.1 ป.6   จํานวน 144 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 
10.2 ม.3   จํานวน  121  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
 1) ระดับการศึกษาปฐมวัย  
  ผลพัฒนาการเด็ก  ช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ปีการศึกษา  2564 

พัฒนาการ 
จ านวน

เด็ก 
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  ด้านร่างกาย 23 20 86.95 3 13.04 - - 
2.  ด้านอารมณ์-จิตใจ 23 19 82.60 4 17.39 - - 
3.  ด้านสังคม 23 20 86.95 3 13.04 - - 
4.  ด้านสติป๎ญญา 23 19 82.60 4 17.39 - - 

รวมทั้ง 4 ด้าน 92 78 87.94 14 15.94   
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  ผลพัฒนาการเด็ก  ช้ันอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา  2564 

พัฒนาการ 
จ านวน

เด็ก 
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  ด้านร่างกาย 48 45 93.75 3 6.25 - - 
2.  ด้านอารมณ์-จิตใจ 48 47 97.91 1 2.08 - - 
3.  ด้านสังคม 48 48 100 - - - - 
4.  ด้านสติป๎ญญา 48 39 81.25 9 18.75 - - 

รวมทั้ง 4 ด้าน 192 179 93.23 13 9.03 - - 
    
  ผลพัฒนาการเด็ก  ช้ันอนุบาลปีท่ี 3 ปีการศึกษา  2564 

พัฒนาการ 
จ านวนเด็ก 
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  ด้านร่างกาย 56 52 92.85 4 7.14 - - 
2.  ด้านอารมณ์-จิตใจ 56 49 87.50 7 12.15 - - 
3.  ด้านสังคม 56 51 91.07 5 8.92 - - 
4.  ด้านสติป๎ญญา 56 45 80.35 10 19.64 - - 

รวมทั้ง 4 ด้าน 224 197 87.93 26 11.96 - - 
(ให้นําเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก  ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 

 
 จากตารางพัฒนาการเด็กปฐมวัย จะเห็นได้ว่า เด็กปฐมวัยชั้นปีท่ี 1 มีผลการพัฒนาระดับ
ดี เฉล่ียร้อยละ 83.94 เด็กปฐมวัยช้ันปีท่ี 2 ผลการพัฒนาระดับดี เฉล่ียร้อยละ 93.23 และ เด็กปฐมวัย
ช้ันปีท่ี 3  มีผลการพัฒนาระดับดี เฉล่ียร้อยละ 87.92 รวมท้ัง 3 ช้ันของเด็กปฐมวัย มีผลการพัฒนาใน
ระดับดี เฉล่ียร้อยละ 89.70 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการอยู่ในระดับดีเลิศ ตาม
หลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย 
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 2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         1)  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรายวิชาพื้นฐาน ระดับ 3 ขึ้นไป ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา  2564 
 

รายวิชา (พื้นฐาน) 

จ านวนนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรายวิชาพื้นฐาน ระดับ 3 ขึน้ไป / ร้อยละ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

ได้
ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

ได้
ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

ได้
ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

ได้
ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

ได้
ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

ได้
ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

ภาษาไทย 163 153 93.87 169 139 82.25 169 130 76.92 149 107 71.81 176 98 55.68 144 67 46.53 

คณิตศาสตร ์ 163 146 89.57 169 131 77.51 169 115 68.05 149 74 49.66 176 65 36.93 144 94 65.28 

วิทยาศาสตร ์ 163 159 97.55 169 116 68.64 169 134 79.29 149 100 67.11 176 90 51.14 144 89 61.81 

สังคมศึกษ 163 163 100 169 137 81.07 169 144 85.21 149 94 63.09 176 126 71.59 144 107 74.31 

ประวัติศาสตร ์ 163 162 99.39 169 147 86.98 169 112 66.27 149 131 87.92 176 109 61.93 144 83 57.64 

สุขศึกษพลศึกษา 163 161 98.77 169 162 95.86 169 148 87.57 149 138 92.62 176 171 97.16 144 133 92.36 

ศิลปะ 163 163 100 169 164 97.04 169 161 95.27 149 113 75.84 176 129 73.30 144 106 73.61 

การงานอาชีพฯ 163 152 93.25 169 146 86.39 169 114 67.46 149 84 56.38 176 110 62.50 144 103 71.53 

ภาษาอังกฤษ 163 142 87.12 169 95 56.21 169 138 81.66 149 95 63.76 176 24 13.64 144 66 45.83 

  
 2)  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรายวิชาพื้นฐาน ระดับ 3 ขึ้นไป ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ปีการศึกษา  2564 

รายวิชา (พื้นฐาน) 

จ านวนนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรายวิชาพื้นฐาน ระดับ 3 ขึน้ไป / ร้อยละ 
ม.1 ม.2 ม.3 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

ได้
ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

ได้
ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

ได้
ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 
ภาษาไทย 114 49 42.98 121 47 38.84 121 74 61.16 
คณิตศาสตร ์ 114 30 26.32 121 57 47.11 121 29 23.97 
วิทยาศาสตร ์ 114 20 17.54 121 53 43.80 121 99 81.82 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 114 100 87.72 121 103 85.12 121 92 76.03 
ประวัติศาสตร ์ 114 56 49.12 121 76 62.81 121 117 96.69 
สุขศึกษาและพลศึกษา 114 113 99.12 121 96 79.34 121 114 94.21 
ศิลปะ 114 104 91.23 121 103 85.12 121 103 85.12 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 114 58 50.88 121 87 71.90 121 71 58.68 
ภาษาอังกฤษ 114 58 50.88 121 87 71.90 121 95 78.51 
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ผลการท าสอบระดับชาติของผู้เรียน 
  1. สรุปข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)   
 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา  2564 
  1.1 เปรียบเทียบภาพรวม ของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างระดับโรงเรียนกับระดับเขตพื้นท่ี และระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับเขตพื้นที่ 
ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับประเทศ 
ผลต่าง 
(+/-) 

ด้านคณิตศาสตร์ 39.40 38.91 0.49 49.44 -10.04 

ด้านภาษาไทย 50.83 46.66 4.17 56.14 -5.31 

เฉล่ียท้ัง 2 ด้าน 45.12 42.79 2.33 52.80 -7.68 

  

  1.2 เปรียบเทียบภาพรวม รายด้าน และระดับคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

(NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ระดับโรงเรียน 

ความสามารถ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ผลต่าง 
(+/-) 

ด้านคณิตศาสตร์ 31.03 39.40 +8.37 

ด้านภาษาไทย 41.88 50.83 +8.94 

เฉล่ียท้ัง 2 ด้าน 36.45 45.12 +8.67 
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  2. สรุปข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

ป.6 ม.3 
ภาษาไทย 51.36 49.74 

คณิตศาสตร์ 38.39 19.97 
วิทยาศาสตร์ 36.16 30.65 
ภาษาอังกฤษ 4105 27.36 

เฉลี่ย 42.75 31.93 
 

 3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564  ระหว่างระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด ระดับโรงเรียนกับ
สังกัด สพฐ.ท้ังหมด และระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ 

โรงเรียน 
ระดับ 
จังหวัด 

ผลต่าง 
(+/-) 

สังกัด สพฐ.
ทั้งหมด 

ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับ 
ประเทศ 

ผลต่าง 
(+/-) 

ภาษาไทย 51.36 52.38 -1.02 49.54 +1.82 50.38 +0.98 
คณิตศาสตร์ 38.39 38.49 -0.10 35.85 +2.54 36.83 +1.56 
วิทยาศาสตร์ 36.16 35.78 +0.38 33.68 +2.48 34.31 +1.85 
ภาษาอังกฤษ 45.10 40.67 +4.43 35.46 +9.64 39.22 +5.88 

เฉลี่ย 42.75 41.83 -0.92 38.63 +4.12 40.19 +2.56 
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   3.1 กราฟแสดผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2564 
 จํานวนนักเรียนสมัครใจเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน  95 คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด 144 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.97 
 

 

  3.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
ผลต่าง 
(+/-) 

ภาษาไทย 56.27 51.36 -4.91 
คณิตศาสตร์ 31.39 38.39 +7.00 
วิทยาศาสตร์ 39.25 36.16 -3.09 
ภาษาอังกฤษ 52.27 45.10 -7.17 

เฉลี่ย 44.80 42.75 -2.05 
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  3.3 กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่าง ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 

 

 4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  4.1 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด ระดับ
โรงเรียนกับสังกัด สพฐ. ท้ังหมด และระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ  

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ 

โรงเรียน 
ระดับ 
จังหวัด 

ผลต่าง 
(+/-) 

สังกัด 
สพฐ.

ทั้งหมด 

ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับ 
ประเทศ 

ผลต่าง 
(+/-) 

ภาษาไทย 49.74 54.58 -4.84 52.13 -2.39 51.19 -1.45 
คณิตศาสตร์ 19.97 25.26 -5.29 24.75 -4.78 24.47 -4.50 
วิทยาศาสตร์ 30.65 32.57 -1.92 31.67 -1.02 31.45 -0.80 
ภาษาอังกฤษ 27.36 32.03 -4.67 30.79 -3.43 31.11 -3.75 

เฉลี่ย 31.93 36.11 -4.18 34.84 -2.91 34.56 -2.63 
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  4.2 กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 
 จํานวนนักเรียนสมัครใจเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จํานวน  49 คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด  121 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.49 

 

 

  4.3 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

คะแนนเฉล่ีย 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
ผลต่าง 
(+/-) 

ภาษาไทย 50.92 49.74 -1.18 
คณิตศาสตร์ 31.34 19.97 -11.37 
วิทยาศาสตร์ 23.44 30.65 +7.21 
ภาษาอังกฤษ 28.12 27.36 -0.76 
เฉลี่ย 33.46 31.97 +1.53 
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  4.4 กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563-2564   

 

 จากกราฟแสดงห็เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนลดลง ท้ังนี้อาจเนื่องจาก
นักเรียนไม่ได้รับการเรียนรู้อย่างเต๋มท่ีด้วยสถานการณ์ Covid-19  ดังนั้นในปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนควรดําเนินการเติมเต็มความรู้ ทักษะ ผู้เรียนท่ีขาดหายไป (Learning Loss)  
 
  5. ผลการประเมินความสามารถ 
   5.1 ข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  
   5.1.1 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading 
Test) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยสํานักทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

คะแนนผลการประเมินการอ่าน คะแนนร้อยละ 
ระดับคุณภาพ 

(ใส่เคร่ืองหมาย ) 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

ด้านการอ่านออกเสียง 83.36     
ด้านการอ่านรู้เรื่อง 81.72     

รวม 2 ด้าน 82.54     
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  5.2 ข้อมูลผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ม.3 ปีการศึกษา 2564 มีดังนี้ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 163 - - 47 116 163 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 169 - 3 28 137 165 97.63 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 169 - 16 36 117 153 90.53 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 149 - 11 41 97 138 92.26 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 176 - 59 83 34 117 66.48 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 144 - 16 66 62 130 90.28 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 115 2 15 41 57 98 85.22 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 121 1 1 21 90 111 91.74 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 121 1 25 40 55 95 78.51 

รวม 1,327 4 146 403 765 1,170 88.17 
 

 5.3 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีท่ี  1 - ม.3 โดยใช้เกณฑ์ว่าด้วยระเบียบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2564 

 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 163 155 8 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 169 169 - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 169 139 29 1 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 149 140 9 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 176 140 36 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 144 101 43 - - 
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ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 115 78 37 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 121 93 18 1 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 121 39 78 3 1 

รวม 1,327 1,054 258 5 2 
เฉลี่ยร้อยละ 100 79.43 19.44 0.38 0.15 

      
  5.4 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 - ม.3 โดยใช้เกณฑ์ว่าด้วยระเบียบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 

 

ระดบัชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคณุภาพ 
(กิจกรรมพฒันาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 163 100 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 169 100 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 169 100 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 149 100 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 176 100 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 144 100 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 115 100 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 121 100 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 121 100 - 

รวม 1,327 100 - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 100 - 
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีอาคารเรียนจํานวน 6 หลัง อาคารประกอบ 
จํานวน 3 หลัง ส้วม 7 หลัง สนามเด็กเล่น 2 สนาม สนามฟุตบอล 1 สนาม อื่นๆ (ระบุ) สนามวอลเลย์บอล 
2 สนาม  สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม 
 
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน/
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น สรุปได้ดังนี ้
 1. ห้องสมุดมีขนาด 72 ตารางเมตร มีจํานวนหนังสือในห้องสมุด 6,586 เล่ม การสืบค้นหนังสือ
และการยืม-คืน ใช้ระบบ Brain Library ผลการดําเนินการพบว่า สถิติจํานวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุด 
ในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 250 คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ 20.83 ของนักเรียนท้ังหมด 

 2. ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จํานวน       2     ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จํานวน       3     ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา         จํานวน       3     ห้อง 
  ห้องสังคม คณิต ศิลปะ ดนตรี   จํานวน      4      ห้อง 
 3. คอมพิวเตอร์ จํานวน 130 เครื่อง จําแนกได้ดังนี้   
  3.1 ใช้เพื่อการเรียนการสอน 90 เครื่อง   
  3.2 ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 40 เครื่อง สําหรับสถิตถจํิานวนนักเรียนท่ีสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 300 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 20.61 ของ
นักเรียนท้ังหมด   
  3.3 ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 40 เครื่อง            
 4. สรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน   
 คณะครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยสานสัมพันธ์การใช้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น
อย่างเหมาะสมและเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกตรงตามตัวช้ีวัดของหลักสูตรโดยกําหนดไว้เป็น
แผนการจัดการเรียนรู้ สําหรับสถิตการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น โดยเฉล่ีย  
3 ครั้งต่อคนต่อปี 
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ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รายรับ-รายจ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 30,976,460.00 งบดําเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 30,976,460.00 
เงินนอกงบประมาณ 7,523,665.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

-วิชาการ 
-บริหารทั่วไป 
 

 
4,156,208.00 
2,947,753.52 

เงินอื่นๆ(ระบุ) 
-เงินอาหารกลางวัน
จาก อปท. 
-เงินบํารุงการศึกษา 
-เงินรายได้สถานศึกษา 

 
4,645,200.00 

 
4,638,000.00 
2,228,839.04 

 

งบอื่นๆ(ระบุ) 
-งบอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน 
 
-เงินเดือนครูอัตราจ้างฯ/โครงการ 
-เงินเดือนครูพี่เล้ียง แม่บ้าน คนงาน/
โครงการ 

 
4,645,200.00 

 
4,287,329.84 
2,602,677.00 

รวมรายรับ 50,012,164.04 รวมรายจ่าย 49,615,628.36 
  

 งบดําเนินการ/เงินเดือน เงนิค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ  100  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     งานวิชาการ คิดเป็นร้อยละ  55.24  ของรายรับ  
            งานบริหารท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ  39.18  ของรายรับ 
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สภาพชุมชนโดยรอบ 
 1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ 89,285 คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ท่ีว่าการอําเภอแม่จัน สถานีตํารวจภูธรแม่จัน ศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพตําบลแม่จัน ท่ีทําการไปรษณีย์แม่จัน กศน.แม่จัน อาชีพหลักของชุมชน คือค้าขายและ
เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ 
ตานก๋วยสลาก 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีพหลัก คือ 
ค้าขายและเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้ โดยเฉล่ีย 
ต่อครอบครัว ต่อปีประมาณ 5,000 – 15,000 บาท  จํานวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 4 คน 
 2. จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียน 

 โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและผู้ปกครอง  มูลนิธิฯ สมาคมฯ เครือข่าย

ต่างๆ และหน่วยงานและองค์กรภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน สถานท่ีต้ัง

ของโรงเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเป็นแหล่งบริการให้กับชุมชน และเป็นจุดศูนย์กลาง

ของพื้นท่ีท่ีเป็นศูนย์ราชการอําเภอ มีแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี หลากหลาย

ท้ังสถาบันการศึกษาและองค์การเอกชนท่ีอยู่ใกล้โรงเรียน มีส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อุปกรณ์การสอน 

ห้องปฏิบัติการครบครัน การระดมทรัพยากรของโรงเรียนเป็นไปตามเปูาหมาย รายได้ของชุมชน และ

ผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดีมีผลต่อการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน การสนับสนุนงบประมาณ

จากภาครัฐมีความเพียงพอ แนวทางพัฒนาผู้เรียนไปสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมาตรฐานสากล  

นโยบายเรียนฟรี 15 ปีส่งผลดีต่อการดําเนินงานของโรงเรียน  บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการ

ทาง เทคโนโลยีทีไม่เหมาะสมต่อนักเรียน นักเรียนนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้

ได้ไม่เท่าเทียมกัน การให้บริการส่ือเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบค้นข้อมูลท่ีไม่ครอบคลุม 

ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน การใช้โปรแกรมเทคโนโลยีท้ังของครูและนักเรียน  

ขาดประสิทธิภาพ เศรษฐกิจในชุมชนในภาวะตกตํ่า ไม่เอื้อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

ของโรงเรียน องค์การเอกชน มูลนิธิฯ สมาคมฯ เครือข่ายต่าง ๆ สนับสนุนงบประมาณของโรงเรียน  

ไม่เต็มท่ีเนื่องจากสังคมโลกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากภาวะสงคราม (สงครามยูเครน -รัสเซีย) 

และ โรคระบาด (covid-19)  นโยบายเกี่ยวกับการกําหนดอัตราบรรจุ การคัดเลือกสรรหาไม่เอื้อ 

ต่อความต้องการของโรงเรียน มีความล่าช้า 
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ส่วนท่ี 2 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report: SAR) ของโรงเรียน
บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
ปีการศึกษา 2564 จําแนกออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยปีการศึกษา  2564 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็ก 
 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 
(ระดับ 5) 

มาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ ยอดเย่ียม 
(ระดับ 5) 

 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก  

 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  
 กระบวนการพัฒนา   
 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 1 ในระดับ ยอดเยี่ยม  มีค่าคะแนน

ร้อยละ 89.21 โดยดําเนินงานดังนี้ ด้านคุณภาพของเด็ก โรงเรียนได้มีการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 
ด้านของเด็กปฐมวัยดังนี้ พัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก มีค่าคะแนนร้อยละ 92.23 อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม โดยเด็กมีสมรรถภาพทางกาย น้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหว และสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย นอกจากนี้เด็กนักเรียนยังสามารถหลีกเล่ียง  
ต่อสภาวะความเส่ียงต่างๆ  อาทิ  โรค อุบัติเหตุ ภัย ส่ิงเสพติด สามารถทราบและดูแลตนเองปูองกันจาก
โรคระบาดโคโรน่าได้  ผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ มีค่าคะแนนร้อยละ 90.21 อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยเด็กนักเรียนมีพัฒนาการด้านสุนทรียภาพทางอารมณ์ท่ีดี มีความมั่นใจ 
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และกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัยร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ รู้จักยับยั้งช่ังใจ 
อดทนในการรอคอยได้ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวได้ดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น 
รู้จักมีน้ําใจ แบ่งป๎น เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ช่วยเหลือแบ่งป๎น เคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ มีอดทนอดกล้ัน 
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  ผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคม มีค่าคะแนนร้อยละ 93.38 
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม เด็กมีพัฒนาการด้านพฤติกรรมทางสังคมท่ีดี มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟ๎ง
คําส่ังสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันได้  รู้จักประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในและนอกห้องเรียน  
ยอมรับ เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้านความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม  ผลการประเมินพัฒนาการด้านสติป๎ญญา มีค่าคะแนนร้อยละ 81.05 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ส่งผลให้เด็กนักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยสามารถเช่ือมโยงความคิดท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ นําไปสู่พฤติกรรมท่ีคาดหวังได้ สามารถตัดสินใจแก้ป๎ญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 
สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ และรักการเรียนรู้ สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ป๎ญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ ได้ จากโครงการ
ยกระดับคุณภาพเด็กปฐมวัย กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน กิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 ผลการด าเนินงาน 

มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณา 

ค่าร้อยละ  
สรุปผล 

การ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัย
ท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

85 92.23 
สูงกว่า

เปูาหมาย 
ยอดเย่ียม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

85 90.21 
สูงกว่า

เปูาหมาย 
ยอดเย่ียม 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

85 93.38 
สูงกว่า

เปูาหมาย 
ยอดเย่ียม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติป๎ญญา ส่ือสารได้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

85 81.05 
ตํ่ากว่า

เปูาหมาย 
ดี 

 จุดเด่น 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านอย่างเต็ม 

ตามศักยภาพ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันด้วยตนเองได้ มีคุณธรรม 
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จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติป๎ญญา
เรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจําวันอย่างดี 
 จุดควรพัฒนา 
 ควรให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้ลองผิดลองถูกในเรื่องต่างๆ ให้เด็กได้ฝึกคิดแก้ป๎ญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเอง 
ท้ังนี้โดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้เหตุผลและความถูกต้องเหมาะสม โรงเรียนควรดําเนินการส่งเสริมให้
เด็กมีได้มีการฝึกกิจกรรมการเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าแสดง และมีความมั่นใจในตนเอง 
 แนวทางการพัฒนา/แผนที่จะพัฒนา 
 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 
 2. โครงการพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ 
 3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 กระบวนการพัฒนา   
 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)  ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสอดคล้องกับบริบท ชุมชน 
ท้องถิ่น ได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ตรงความต้องการของครูและโรงเรียน โดยรับการอบรมให้สอดคล้อง
กับหน้าท่ีปฏิบัติอย่างน้อย 20 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษาและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล   
มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะ การสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย ไม่เกิดความเส่ียงต่ออันตราย สะอาด สะดวก สวยงาม  
มีการปูองกันและดูแลสภาพแวดล้อมให้ห่างไกลโรคระบาดโคโรน่า 2019 มีส่ือเพื่อการเรียนรู้ 
อย่างเพียงพอและหลากหลาย และมีการผลิตส่ือการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการจัดประสบการณ์  
และใช้ได้อย่างมีคุณภาพ จัดส่ิงอํานวยความสะดวก ให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง โดยมีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
ทุกห้องเรียน มีแผนการใช้ / การติดตามการใช้ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง  
ทุกฝุายมีส่วนร่วม โดยโรงเรียนใช้กระบวนการ PLC Model /4 ร่วม (ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมสรุป ร่วมช่ืนชม) 
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 ผลการด าเนินงาน 

มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นพิจารณา 

ค่าร้อยละ  
สรุปผล 

การ
ประเมิน 

 
ระดับ

คุณภาพ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
สูงกว่า

เปูาหมาย 
ยอดเย่ียม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

สูงกว่า
เปูาหมาย 

ยอดเย่ียม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
สูงกว่า

เปูาหมาย 
ยอดเย่ียม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  
อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
สูงกว่า

เปูาหมาย 
ยอดเย่ียม 

2.5 ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสานสนเทศ  
และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 
การจัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
สูงกว่า

เปูาหมาย 
ยอดเย่ียม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาส 
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
สูงกว่า

เปูาหมาย 
ยอดเย่ียม 

 
 จุดเด่น 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ใช้กระบวนการ PLC Model /4 ร่วม (ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมสรุป  
ร่วมช่ืนชม)ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ มีโครงการ  
ท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างชัดเจน 
 จุดควรพัฒนา 
 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ
เพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง  
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 แนวทางการพัฒนา/แผนที่จะพัฒนา 
 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 
 3. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนตามศักยภาพ 
 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูปฐมวัยในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
 5. โครงการพัฒนาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
การเรียนรู้   
 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 กระบวนการพัฒนา  
 มีจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย  โดยความร่วมมือของพ่อแม่และ
ครอบครัว ชุมชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง 
จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิด  
ความมีน้ําใจ ความสามัคคี การแบ่งป๎น และการรอคอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ
ความสามารถในการคิดรวบยอด  การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ป๎ญหา
และสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ สามารถส่งเสริมการค้นคว้าร่วมกันของเด็ก กระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเองส่งเสริมความสามารถทางภาษา สังคม ทักษะการเคล่ือนไหว  สามารถปลูกฝ๎งนิสัยรักวิทยาศาสตร์
ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้ของเด็ก ให้มีบรรยากาศอบอุ่นคล้ายบ้าน มีพื้นท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม มีมุมเล่น/ มุม
ประสบการณ์  มีวัสดุอุปกรณ์หลากหลาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ครอบคลุม ท้ังด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติป๎ญญา ครูมีกระบวนการ  การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตรประจําวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 
เช่น การสังเกต  การสอบถาม การสํารวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครอง 
มีส่วนร่วม เพื่อจะได้นําผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์  
การเรียนรู้ในช้ันเรียน โดยทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง , กิจกรรมค่าย
วิชาการปฐมวัย 
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 ผลการด าเนินงาน 

มาตรฐานที่ 3 
ประเด็นพิจารณา 

ค่าร้อยละ  
สรุปผล 

การประเมิน 

 
ระดับ

คุณภาพ 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
3.1 จัดประสบการณ์ที่สง่เสริมให้เด็กมีทุกด้าน 

อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ ยอดย่ียม 
สูงกว่า

เปูาหมาย 
ยอดยี่ยม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น 
และปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ ยอดย่ียม 

สูงกว่า
เปูาหมาย 

ยอดยี่ยม 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ 
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ ยอดย่ียม 

สูงกว่า
เปูาหมาย 

ยอดยี่ยม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผล
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ ยอดย่ียม 
สูงกว่า

เปูาหมาย 
ยอดยี่ยม 

 
 จุดเด่น 
 มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ  เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรมมีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้  ประเมินผล
เด็กด้วยวิธีการท่ีแตกต่างและหลากหลาย 
 จุดควรพัฒนา 
 ครูควรมีการเพิ่มส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้ท่ีมีหลากหลายและเหมาะสมตามวัย
เพิ่มมากขึ้น จัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลายพัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค
ควรจัดกิจกรรม  ส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
 แนวทางการพัฒนา/แผนที่จะพัฒนา 
 1. โครงการพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ 
 2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย  
 4. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพ  
 5. โครงการพัฒนาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 ประจําปีการศึกษา 2564  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 
(ระดับ 5) 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ยอดเย่ียม 
(ระดับ 5) 

 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้มีการประชุม วางแผน ร่วมกับคณะกรรมการ
การสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้น สังกัด เพื่อหาแนวทางปูองกันในสถานการณ์ดังกล่าว โดยเห็น
ตรงกันกับ กระทรวงศึกษาธิการท่ีว่า “การเรียนรู้นําการศึกษา โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จึงได้จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียน
การสอน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ทรัพยากร 
ท่ีมีอยู่แล้วให้ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนสอนเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) On 
Line 2) On Air  3) On Site และ 4) on Hand ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดเชียงราย โดยโรงเรียน
เคร่งครัดในเรื่องการเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์การใส่หน้ากากอนามัย การดูแล
สุขอนามัย รวมถึงปฏิบัติตามประกาศ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน
และบุคลากรเป็นสําคัญ ครูผู้สอนเป็นผู้จัดการเรียนการเรียนรู้ด้วยวิธีการ เทคนิค รูปแบบท่ีทันสมัย 
น่าสนใจ ผ่านเครื่องมือส่ือเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนกระจายไปสู่นักเรียน โดยในแต่ละ
สายช้ันจะมีการจัดห้องเรียนผ่านช่องทาง Application ต่าง ๆ เช่น Line Facebook : Online Learning 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ปีการศึกษา 2564                            
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 

65 

 

Google Meet, Zoom รวมถึงผ่านแบบฝึกท่ีทางคณะครูและโรงเรียนได้จัดเตรียมเอกสารประกอบ  
ในการจัดการเรียนรู ้ เช่น ใบความรู้ใบงาน ให้แก่ผู้เรียนทุกคน ทุกระดับชั้นตามตารางเรียน  
อย่างเหมาะสม โดยมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมารับเอกสาร และส่งผลงานกลับคืน 
เพื่อให้ครูได้ตรวจและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน ผู้บริหารและครูได้ ออกไปเยี่ยมบ้านให้กําลังใจ
แก่ผู้เรียน เพื่อติดตามสอบถามถึงป๎ญหาและอุปสรรค และร่วมกันหา แนวทางช่วยเหลือในรายกรณีท่ีพบ
ป๎ญหาในขณะนั้น 
 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียนด้วยวิธีการ หลากหลาย มุ่งเน้นจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ มีการวางแผน
และประชุม ปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน และส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายท่ีว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติป๎ญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรม และและวัฒนธรรม  
ในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีป๎ญญา มีความสุข 
ส่งเสริมให้จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน และมีแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจอย่างรอบด้าน ท้ังรายวิชา พื้นฐาน 
รายวิชาเพิ่มเติม ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความสามารถการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ ต้ังแต่ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   

      โดยสรุปโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ใช้กระบวนการมาตรฐานสากล  
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยได้ดําเนินท้ังส้ิน 32 โครงการ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นักเรียน 
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดคํานวณ รวมท้ังการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์ การระดมสมอง  
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถ ในการสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร การมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติ ท่ีดีต่องานอาชีพ เพื่อส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความสามารถและมีทักษะศตวรรษที่ 21 โดยทางโรงเรียนได้ จัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรู้และนวัตกรรม โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมวิชาการ  ต่าง ๆ มากมาย เน้นให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Passive Learning เป็น Active 
Learning เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการค่าย
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วิชาการ อีกท้ังโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล หรือ World-Class Standard School ท่ีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีการจัดการเรียนการสอนแบบ IS 
(Independent Study : Knowledge Inquiry) เป็นการสืบค้นสารสนเทศและความรู้ พัฒนาสู่โครงงาน 
หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ด้วยตนเอง “รู้คิด รู้ทัน รู้ทํา 
นําเสนอสาธารณชน” แบ่งเป็น IS1 IS2 และ IS3 มีโครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Mini 
English Program (MEP) และ Intensive English Course (IEC) คือหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม 
เป็นแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจด้านภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา มีห้องเรียน
พัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เน้นการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) 
บูรณาการศาสตร์ 4 สาขาวิชา ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้และสามารถ
บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมท้ังพัฒนากระบวนการหรือ ผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เน้นผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ปรับเปล่ียนรูปแบบการการเรียนรู้ 
จาก Passive Learning เป็น Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรม
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการค่ายวิชาการ ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนนําความรู้มาประยุกต์ใช้ 
ด้วยการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project) โครงงานคณิตศาสตร์ (Math Project) 
โครงงานสังคมศึกษา โครงงานการงานอาชีพ โครงงานคอมพิวเตอร์ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานบูรณาการในรายวิชาเพิ่มเติม IS 
(KI) พัฒนาระบบ โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน
เข้าร่วมแข่งขันวิชาการในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นทีระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2519 
(COVID – 19) โรงเรียนจึงปรับวิถีการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) แบบ
ปกติ คือให้ ผู้เรียนได้ร่วมแข่งขันภาคสนามจริง 2) แบบออนไลน์ คือโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครอง
นักเรียนร่วมกันจัดหาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันแบบออนไลน์ ซึ่งผู้เรียนสามารถสร้างผลงาน
ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสถานศึกษาได้ตามอย่างมากมาย ตลอดจนทางโรงเรียนมีการวัดและประเมินผล
ตาม สภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย โดยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 หน่วยงานต้นสังกัด ได้ออกมานิเทศติดตามและให้คําแนะนําในการพัฒนาการศึกษา 
ของผู้เรียนอย่างสม่ําเสมอ ทําให้โรงเรียนนําผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา จัดอบรมแนะแนวการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ จักและเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้  
สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี รู้จักเลือกและตัดสินใจได้อย่างฉลาดและเหมาะสม และส่งเสริม
จัดทํา Portfolio เพื่อศึกษาต่อและเกิดเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
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 นอกจากนี้แล้วโรงเรียนได้มุ่งเน้นและส่งเสริมด้านคุณลักษณะอังพึงประสงค์ของผู้เรียนนั้น 
ทางโรงเรียนได้จัด กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
12 ประการ ในทุกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อีกท้ังได้จัดทําโครงการและกิจกรรม
หลากหลายเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เช่น โครงการประชาธิปไตย
และสภานักเรียน โครงการค่ายคุณธรรม โครงการส่งเสริมการออม โครงการไหว้สวย โครงการยุวทูต
ความดี โครงการวันสําคัญต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพ ในกฎกติกา มีค่านิยมและ  จิตสานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยที่ ไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม ฝึกให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร รู้จักเอื้ออาทร
ผู้อื่นและมีความกตัญํูกตเวที ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตสาธารณะ ด้วยกิจกรรมจิตอาสา 
นอกจากนี้ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมแสดงออกถึงความสํานึกรักชาติไทย 
มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ัง
ภูมิป๎ญญาไทย เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง อันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ เช่น กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรม 
วันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาร่วมกับชุมชน 
กิจกรรมรณรงค์แต่งชุดพื้นเมืองในทุกวันศุกร์ ทําให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง มีกิริยามารยาทท่ีงดงามและเป็น เป็นแบบอย่างท่ีดี จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าตนเอง เคารพ ในสิทธิผู้อื่น เน้นรักและสามัคคีกันในหมู่คณะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติและศาสนา เช่น กิจกรรม 
Anti-Fake News ให้ความรู้และ วิธีการคัดกรองข้อมูลข่าวสาร ไม่หลงเช่ือข่าวปลอม กิจกรรม Anti-Bully 
ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของ ตนเองและผู้อื่น ไม่ให้บูลล่ีเพื่อนหรือผู้อื่นในความแตกต่าง จัดกิจกรรม 
วันคริสต์มาส กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรมเดินทางทางไกล และกิจกรรมวันป๎จฉิมนิเทศให้ผู้เรียนได้
แสดงออกถึงความกตัญํู เกิดความรัก ความศรัทธาในสถาบันศึกษา เปิดโอกาสให้รุ่นน้องได้แสดง
ความช่ืนชมและยินดีกับรุ่นพี่อีกด้วย  

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนได้ให้ 
ความสําคัญในเรื่องสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของทุกคนเป็นสําคัญ การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  
การใส่หน้ากากอนามัย การดูแลสุขอนามัย จัดโครงการอาหารกลางวัน โครงการโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ 
นักเรียนไทยสุขภาพดี กิจกรรมฉีดวัคซีน กิจกรรมทันตกรรม  กิจกรรวัดตรวจสายตา การทดสอบสมรร
ถะภาพ การชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูงทุกเดือน เพื่อดูพัฒนาการด้านร่างกายของผู้เรียน  กิจกรรมการด่ืม
นม โครงการทําประกันชีวิต ตลอดจนจัดกิจกกรมส่งเสริมสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตให้แข็ งแรง 
เช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ โครงการส่งเสริมการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
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นักเรียน กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีการจัด 
อบรมความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด “ครูแดร์” (D.A.R.E) เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด 
ในสถานศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจภูธรอําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดย เชิญเจ้าหน้าท่ีตํารวจ
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตโดยปราศจากยาเสพติด และความรุนแรง
และสร้างสัมพันธท่ีดีระหว่างตํารวจ จัดอบรมสอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ใน ระหว่าง
การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ตลอดจนภัยคุกคามอันตรายทาง Social-network เพื่อให้ผู้เรียน
ทุกคนมีความรู้และทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ จัดโครงการ ส่งเสริม ปลูกฝ๎ง 
ใหผู้้เรียนตระหนักรู้คุณค่าและดําเนินชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม กิจกรรมการทําความสะอาดช้ันเรียน-
เขตรับผิดชอบ กิจกรรม 5ส กิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้การมาตรการการปูองกันการแพร่ระบาด
โรคเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.จังหวัดเชียงราย โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
ของนักเรียนและบุคลากรเป็นสําคัญ จากการตัวการดําเนินโครงการต่าง  ๆ ท่ีกล่าวมา ทําให้ โรงเรียน
บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีผลการประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพ 
ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ สําหรับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนมีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา 
1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 
1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น และแก้ป๎ญหา  
1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.6 มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผล 

การประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  

การส่ือสาร และการคิดคํานวณ           
70 73.87 

สูงกว่า
เปูาหมาย 

ดี 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และแก้ป๎ญหา 

70 71.80 
สูงกว่า

เปูาหมาย 

ดี 
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มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผล 

การประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 70 68.40 
ตํ่ากว่า

เปูาหมาย 
ดี 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

70 75.50 
สูงกว่า

เปูาหมาย 
ดีเลิศ 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

70 65.00 ตํ่ากว่า
เปูาหมาย 

ดี 

6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี 
ต่องานอาชีพ 

70 72.00 
สูงกว่า

เปูาหมาย 
ดี 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ดี 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย 4 ประเด็นพิจารณา 
2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 

มาตรฐานที่ 1  
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผล 
การประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 

70 73.89 
สูงกว่า

เปูาหมาย 
ดี 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
70 96.20 

สูงกว่า
เปูาหมาย 

ยอดเย่ียม 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

70 
91.50 

สูงกว่า
เปูาหมาย 

ยอดเย่ียม 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
70 81.84 

สูงกว่า
เปูาหมาย 

ดีเลิศ 
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มาตรฐานที่ 1  
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผล 
การประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ดีเลิศ 

 
 จากตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน รายประเด็นพิจารณาด้านท่ี 1.1   
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 
2564  พบว่า ผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  และ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุกประเด็นสูงกว่าเปูาหมาย โดยมีเกณฑ์คุณภาพ อยู่ใน
ระดับดีเลิศ 
 
 จุดเด่น   

 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เป็นโรงเรียนท่ีเป็นเลิศทางวิชาการ ผู้เรียน
อ่านออก อ่านคล่อง เขียน ส่ือสารได้ คิดคํานวณเก่ง โดดเด่นทักษะด้านเทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ท้ัง RT ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่า ระดับเขตพื้นท่ี ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ ยกเว้น NT 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  นักเรียน ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง มีผลงาน รางวัล
จากการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการและกีฬามากมาย นักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
สําเร็จการศึกษา ร้อยละ 100 มีท่ีเรียนต่อเข้าช้ัน ม. 1 ร้อยละ 100 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
สําเร็จการศึกษาร้อยละ 100 และนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และ
สอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนท่ีมีการแข่งขันสูงได้ตามเปูาหมาย เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง  

 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
มีคุณลักษณะและ ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีระเบียบวินัย รู้จักประหยัดอดออม จนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา และเป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความโดดเด่นด้านนักเรียนกล้าแสดงออก 
นอกจากนี้โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  
เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริหารร่วมกันระดมความคิด มีเทคโนโลยี 
และส่ือท่ีทันสมัย มีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรม 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ปีการศึกษา 2564                            
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 

71 

 

ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มุ่งเน้น 
ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยี ด้วยตนเอง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการดําเนินการ นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อนําไปพัฒนาต่อไป 

 

 จุดที่ควรพัฒนา  
 มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน พัฒนากระบวนการคิด การฝึกทักษะด้านการแสดง
ความคิดเห็น การค้นหาวิธีการแก้ป๎ญหา จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และให้
ความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น และพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การ ทํางานอย่างสร้างสรรค์ 
และรวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้  นักเรียนได้
แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
 แนวทาง/แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น 

 แผนที่ 1 ใช้กระบวนการกลุ่มมาช่วยเหลือนักเรียนอ่อน โดยจัดคละเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน 
ให้ทํางานร่วมกัน การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน และในชุมชน จะช่วยเพิ่มทักษะและเอื้อต่อ
ความสนใจในการเรียนรู้ 

 แผนที่ 2 นําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
อย่างต่อเนื่อง  

 แผนที่ 3 คัดกรองนักเรียนโดยการช่ังน้ําหนัก วัดส่วนสูงทุกภาคเรียน เพื่อจัดกิจกรรม  
ให้เหมาะสม ตามความต้องการของผู้เรียนและแก้ป๎ญหาด้านสุขภาพ จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุน
ให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านศิลปะดนตรี ด้านกีฬา โดยการส่งนักเรียน 
เข้าร่วมการแข่งขันให้มากขึ้น ตามความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน  

 แผนที่ 4 ใช้ทฤษฎีเสริมแรง บริหาร 5 ร (รวมคน ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมสรุปบทเรียน
จากการทํางาน และร่วมรับผลจาการดําเนินการ) 
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 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
ท่ี 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม บรรลุเปูาหมายท่ีสถานศึกษา 
กําหนด เนื่องจากโรงเรียนมีการกําหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจําปีมีการพัฒนา  
ระบบงานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน   
มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเปูาหมาย 
มีการปรับปรุงหลักสูตรและตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) เพื่อให้ทันสมัยและให้ครูใช้เป็น
กรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน และส่งเสริม สนับสนุนให้ ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย 
มีการนิเทศภายในติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกกลุ่มงาน  และทุกระดับสายช้ัน มีการวัด
และประเมินผล มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย และเหมาะสม มีการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บข้อมูลทางวิชาการและงานวัดผลอย่างเป็นระบบ ให้ความสําคัญ  ในการจัดครูผู้สอนตรง
ตามวิชาเอกหรือตรงตามความสามารถและความถนัด ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ในวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรจัดกระบวนการพัฒนา  ผู้เรียน
ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย   
เน้นการสอนท่ีส่งเสริมกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง การส่ือสาร การคํานวณ การมีส่วนร่วมให้เกิด
กับผู้เรียนให้สูงท่ีสุดตามวัยและศักยภาพของผู้เรียน มีการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้ใช้ส่ือ 
และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเอื้อต่อการจัดการการจัดการเรียนรู้อันสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 ในป๎จจุบัน 
มุ่งพัฒนาการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลายและทันสมัย การมุ่งเน้นสอนสะเต็มศึกษา (STEM) การสอน
แบบ Active Learning การมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะการส่ือสารด้านภาษาอังกฤษเพื่อก้าว
สู่อาเซียนด้วยความมั่นใจ โรงเรียนมีจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้น่าสนใจและเพียงพอต่อผู้เรียน 
ครูและบุคลากร จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ พัฒนา 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพื้นท่ีเพื่อให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร ได้
สืบค้นข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลา ง่ายต่อการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ตลอดจนมีการจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ
ให้สูงขึ้น จากการดําเนินการท่ีกล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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มีผลการประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานท่ี 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ใน ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม บรรลุเปูาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

 นอกจากนี้แล้วโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้มีการออกแบบนวัตกรรม
ทางด้านการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน นั่นคือ MAECHAN MODEL 
ซึ่งได้ออกแบบและพัฒนาโดยใช้กระบวน PDCA  ในการดําเนินงานและอาศัยความร่วมมือของทุกฝุาย 
เป็นแนวทางในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุตามเปูาหมายและประสบความสําเร็จ  
การใช้รูปแบบ MAECHAN MODEL มาเป็นตัวขับเคล่ือนการพัฒนาโรงเรียน โดย  

 M หมายถึง Management การบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนด้วยระบบงาน  
4 กลุ่มงาน 8 ฝุาย 10 สายช้ัน 8 โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน  

 A หมายถึง Assessment การตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ  
 E หมายถึง Environment การจัดบรรยากาศการเรียนรู้  
 C หมายถึง Creative ความร่วมมือของบุคลากรท้ังในและนอกองค์การ ผู้ปกครอง และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย  
 H หมายถึง Head Heart Hand มุ่งมั่นในการทํางานด้วยหัวใจ  
 A หมายถึง Achievement มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์แบบ 3G (Good Students, Good 

management, Good Process)  
 N หมายถึง Network เครือข่ายความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ซึ่งในการดําเนินงานรูปแบบการบริหารแบบ MAECHAN MODEL อาศัยแนวคิด 3 ประการ 

คือ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) หลักการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (learner Development) และหลักการประกันคุณภาพการศึกษา (Education Quality 
Assurance) มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)  
อย่างยั่งยืนต่อไป 
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 ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนบ้านแม้จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)  ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี  

2กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2564 ดังนี ้

มาตรฐานที่ 2/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

  2.1   มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กําหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ตามเปูาหมาย 

  2.2   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้กําหนดค่า
เปูาหมายความสําเร็จไว้ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ตามเปูาหมาย 

  2.3   มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปูาหมาย 

  2.4   มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 
ดีเลิศ ยอดเย่ียม ตามเปูาหมาย 

  2.5   มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม ตามเปูาหมาย 

  2.6   มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ ยอดเย่ียม ตามเปูาหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับยอดเยี่ยม 

   
 จากตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 
2564 พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการทุกประเด็นเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนด โดยมี
เกณฑ์คุณภาพ อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
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 จุดเด่น 
 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ            

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้ใช้เทคนิคการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามแนวทาง
มาตรฐานสากล มีการตรวจสอบถ่วงดุล และดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาจามหลักธรรมาภิบาล  
เน้นรูปแบบการการบริหารที่เป็นประชาธิปไตยมีการประชุมท่ีหลากหลายวิธีเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการแสดงความเห็น เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้
ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพป๎ญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผล การดําเนินงาน และการจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัย
ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียน 

 
 จุดควรพัฒนา 
 มาตรฐานท่ี 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศภายในโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนโดยบูรณาการข้อมูล
ให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้มีความ เช่ือมโยงบนฐานข้อมูล
เดียวกันเพื่อลดความซ้ําซ้อนของงาน  
 แนวทาง/แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

 แผนที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้ มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัด
การศึกษา  

 แผนที่ 2 การแสวงหาความรู้ ทักษะการบริหารงานใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
และสร้างเครือข่ายการศึกษา สร้างความเช่ือมั่นให้ชุมชนส่งบุตรหลานมาศึกษา 

 แผนที่ 3 ใช้รูปแบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศและมาตรฐานสากล 
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 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีผลการประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐาน 
ท่ี 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
บรรลุเปูาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด เนื่องจากโรงเรียนมุ่งเน้นและให้ความสําคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน 
อย่างเต็มศักยภาพ ดําเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนําไปจัด 
กิจกรรมได้จริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้  
รวมทั้งภูมิป๎ญญาท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
มีข้ันตอน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล 
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ผู้เรียนรักท่ีจะเรียน 
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร 
ร่วมปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สามารถตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
นําผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จากท่ีกล่าวมา ทําให้ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสน
ประชานุสาสน์) มีผลการประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานท่ี 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม บรรลุเปูาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 
 
 ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน) ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ประกอบด้วย 5 ประเด็นพิจารณาดังนี้  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

ค่าร้อยละ 
สรุป 

ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ เป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
3.1   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

70.00 75.00 
สูงกว่า

เปูาหมาย 
ดีเลิศ 

3.2   ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

70.00 75.00 
สูงกว่า

เปูาหมาย 
ดีเลิศ 

3.3   มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
100 100 

ตาม
เปูาหมาย 

ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

ค่าร้อยละ 
สรุป 

ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ เป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
3.4   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง

เป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
100 100 

ตาม
เปูาหมาย 

ยอดเย่ียม 

3.5   มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

100 100 
ตาม

เปูาหมาย 
ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ระดับยอดเยี่ยม 

 

จากตารางแสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เป็นไปตามเปูาหมาย จํานวน  3 ประเด็นพิจารณา และสูงกว่าเปูาหมาย 

จํานวน  2 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดําเนินงานแล้วมีเกณฑ์คุณภาพ อยู่ใน

ระดับยอดเย่ียม 

ประสิทธิผลของการดําเนินงานในมาตรฐานท่ี 3 มีพัฒนาการสูงขึ้น จํานวน 2 ประเด็นพิจารณา 

ได้แก่ 1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 2) 

ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 

 จุดเด่น   
 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เป็นโรงเรียนท่ีเป็นเลิศทางวิชาการ ผู้เรียนอ่าน

ออก อ่านคล่อง เขียน ส่ือสารได้ คิดคํานวณเก่ง โดดเด่นทักษะด้านเทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้ 
ได้ด้วยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ท้ัง RT ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่า ระดับเขตพื้นท่ี ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ ยกเว้น NT 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  นักเรียน ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง มีผลงาน รางวัล
จากการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการและกีฬามากมาย นักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
สําเร็จการศึกษา ร้อยละ 100 มีท่ีเรียนต่อเข้าช้ัน ม. 1 ร้อยละ 100 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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สําเร็จการศึกษาร้อยละ 100 และนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และ
สอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนท่ีมีการแข่งขันสูงได้ตามเปูาหมาย เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง  

 ส่วนครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม  
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมท้ังให้
คําแนะนําจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ผลท่ีเกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีคุณลักษณะและ ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีระเบียบวินัย รู้จักประหยัดอดออม จนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา และเป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความโดดเด่นด้านนักเรียน
กล้าแสดงออก นอกจากนี้โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีการบริหารและการจัดการ
อย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริหารร่วมกันระดมความคิด 
มีเทคโนโลยีและส่ือท่ีทันสมัย มีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยี ด้วยตนเอง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการดําเนินการ นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อนําไปพัฒนาต่อไป 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 มาตรฐานท่ี 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งเสริมให้ครู
ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทาง  ภาษา
ตามกรอบ CEFR และส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีหลากหลายในการจัด 
การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนสําคัญ 

แนวทาง/แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนที่ 1 นําภูมิป๎ญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนําไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  
 แผนที่ 2 โรงเรียนมีการกําหนดเปูาหมายการพัฒนาครูด้านความสามารถในการจัดการเรียน

การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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การจัดการศึกษาเรียนรวม 
 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานเรียนรวม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 

1. จ านวนนักเรียนพิการเรียนรวม จ าแนกตามระดับชั้นและประเภทความพิการ 
1.1 จ านวนนักเรียนพิการเรียนรวม จ าแนกตามระดับชั้นและประเภทความพิการ ปีการศึกษา 2564 

 

ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน

ท้ังหมด(คน) 
รวม
(คน) 

ประเภทความพิการ 

รวม
ท้ังสิ้น
(คน) 

บกพรอ่งทาง 
การเห็น 

บกพรอ่งทาง 
การได้ยิน 

บกพรอ่งทาง
สติปัญญา 

บกพรอ่งทางร่างกาย
หรือสุขภาพหรือ 
การเคลื่อนไหว 

บกพรอ่งทาง 
การเรียนรู ้

บกพรอ่งทาง 
การพูดและภาษา 

บกพรอ่งทาง
พฤติกรรมและ

อารมณ ์

บุคคล 
ออทิสตกิ 

บุคคล 
พิการซ้อน 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ก่อนประถม 66 62 128 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 

ป.1 88 75 163 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 
ป.2 89 80 169 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 
ป.3 78 91 169 - - - - - - - - 3 1 - - - - - - - - 4 
ป.4 82 67 149 - - - - - - - - 2 3 - - - - - - - - 5 
ป.5 90 86 176 - - - - - - 1 - 3 1 - - 1 - - - - - 6 
ป.6 69 75 144 1 1 - - - - - - 3 - - - - - - - - - 5 
ม.1 62 53 115 - - - - - - - - 12 6 - - - - - - - - 18 
ม.2 69 52 121 3 - - - - - - 1 5 1 - - - - - - - - 10 
ม.3 74 47 121 - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - 2 

รวมท้ังสิ้น 767 688 1,455 4 1 - - - - 1 1 31 12 - - 1 - - - - - 52 
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1.2 จ านวนนักเรียนพิการที่ได้บริการทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

 

รายการ จ านวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 
1.2.1 นักเรียนพิการเรียนรวมท้ังหมดในสถานศึกษา 52 3.58 
1.2.2 นักเรียนพิการเรียนรวมท่ีได้จัดทําแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
52 3.58 

1.2.3 นักเรียนพิการเรียนรวมท่ีได้จัดท าแผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP) 

52 3.58 

1.2.4 นักเรียนท่ีมีผลการประเมินผ่านจุดประสงค์ตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

52 3.58 

1.2.5 นักเรียนท่ีมีผลการประเมินไม่ผ่านจุดประสงค์
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

0 0 
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ส่วนท่ี 3 
 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 
 
 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียนเพื่อร่วมกันวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
พร้อมท้ังจัดการทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผล  
การด าเนินงาน  ดังนี้ 
 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก   
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี 

และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
85 92.23 สูงกว่า

เปูาหมาย 
ยอดเย่ียม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

85 90.21 สูงกว่า
เปูาหมาย 

ยอดเย่ียม 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

85 93.38 สูงกว่า
เปูาหมาย 

ยอดเย่ียม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติป๎ญญา ส่ือสารได้ มีทักษะ
การคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

 
 

85 81.05 ตํ่ากว่า
เปูาหมาย 

ดี 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม สูงกว่า
เปูาหมาย 

ยอดเย่ียม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ ยอดเย่ียม สูงกว่า
เปูาหมาย 

ยอดเย่ียม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม สูงกว่า
เปูาหมาย 

ยอดเย่ียม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  
อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม สูงกว่า
เปูาหมาย 

ยอดเย่ียม 

2.5 ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสานสนเทศ และส่ือ
การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม สูงกว่า
เปูาหมาย 

ยอดเย่ียม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม สูงกว่า
เปูาหมาย 

ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีทุกด้าน

อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่า

เปูาหมาย 

ยอดเย่ียม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่า
เปูาหมาย 

ยอดเย่ียม 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่า
เปูาหมาย 

ยอดเย่ียม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนํา
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่า
เปูาหมาย 

ยอดเย่ียม 
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 สรุปผล 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐม 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ค่าความส าเร็จ 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพเด็ก ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี  3 การจัดประสบการที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

  
 จุดเด่น 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันด้วยตนเองได้ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติป๎ญญา
เรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจําวันอย่างดี 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ใช้กระบวนการ PLC Model /4 ร่วม (ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมสรุป ร่วมชื่นชม)
ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ มีโครงการท่ีส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กอย่างชัดเจน 
 มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรมมีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้  ประเมินผล
เด็กด้วยวิธีการท่ีแตกต่างและหลากหลาย 
 จุดควรพัฒนา 

 มาตรฐานท่ี 1  ควรให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้ลองผิดลองถูกในเรื่องต่างๆ ให้เด็กได้ฝึกคิดแก้ป๎ญหา
ต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ท้ังนี้โดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้เหตุผลและความถูกต้องเหมาะสม โรงเรียนควรดําเนินการ
ส่งเสริมให้เด็กมีได้มีการฝึกกิจกรรมการเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าแสดง และมีความมั่นใจในตนเอง 

 มาตรฐานที่ 2 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ จัดสภาพแวดล้อม
และส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
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 มาตรฐานท่ี 3 ครูควรมีการเพิ่มส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้ท่ีมีหลากหลายและเหมาะสม
ตามวัยเพิ่มมากขึ้น  จัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลายพัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภคควรจัดกิจกรรม  ส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น  

 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย  
 2. โครงการพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ  
 3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
 4. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 5. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนตามศักยภาพ  
 6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูปฐมวัยในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล  
 7. โครงการพัฒนาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู ้  
 

 ระดับการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน เป้าหมาย  ผล 
การ ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  

 การส่ือสาร และการคิดคํานวณ           
70 73.87 

สูงกว่า
เปูาหมาย 

ดี 

1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น 
และแก้ป๎ญหา 

70 71.80 
สูงกว่า

เปูาหมาย 

ดี 

1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 70 68.40 
ตํ่ากว่า

เปูาหมาย 
ดี 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน เป้าหมาย  ผล 
การประเมิน 

1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

70 75.50 
สูงกว่า

เปูาหมาย 
ดีเลิศ 

1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

70 65.00 ตํ่ากว่า
เปูาหมาย 

ดี 

1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี 
ต่องานอาชีพ 

70 72.00 
สูงกว่า

เปูาหมาย 
ดี 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1.7 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากําหนด 
70 73.89 

สูงกว่า
เปูาหมาย 

ดี 

1.8 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
70 96.20 

สูงกว่า
เปูาหมาย 

ยอด
เย่ียม 

1.9 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย 

70 91.50 
สูงกว่า

เปูาหมาย 
ยอด
เย่ียม 

1.10 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
70 81.84 

สูงกว่า
เปูาหมาย 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 
  2.1   มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี

สถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ตามเปูาหมาย 

  2.2   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้กําหนดค่า
เปูาหมายความสําเร็จไว้ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ตามเปูาหมาย 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน เป้าหมาย  ผล 
การประเมิน 

  2.3  มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปูาหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม ตามเปูาหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม ตามเปูาหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ ยอดเย่ียม ตามเปูาหมาย 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
3.1   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

70.00 75.00 สูงกว่า
เปูาหมาย 

ดีเลิศ 

3.2   ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

70.00 75.00 สูงกว่า
เปูาหมาย 

ดีเลิศ 

3.3   มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 100 100 ตาม
เปูาหมาย 

ยอด
เย่ียม 

3.4   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

100 100 ตาม
เปูาหมาย 

ยอด
เย่ียม 

3.5   มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

100 100 ตาม
เปูาหมาย 

ยอด
เย่ียม 
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สรุปผล 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ค่าความส าเร็จ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 
ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 
ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 

 
ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 
ยอดเย่ียม 
(ระดับ 5) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

ยอดเย่ียม 
(ระดับ 5) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

ยอดเย่ียม 
(ระดับ 5) 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม 
ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 
ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

 

 จุดเด่น 
 มาตรฐานท่ี 1 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน 

มีความรู้ความสามารถท้ังด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี พัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ใฝุเรียนรู้ เป็นพลเมืองท่ีดี และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ส่งให้ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดยเฉล่ียมีค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ และผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการศึกษาร้อยละ 100 
รวมท้ังผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ สร้างคนดีสู่สังคมตามความม่งหวัง 

 มาตรฐานท่ี 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 1 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเป็นระบบมีประสิทธิภาพและมีการ บริหารจัดการของผู้บริหาร
มีนวัตกรรมการบริหารท่ีมีคุณภาพทุกกลุ่มบริหาร โดยมีกําหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา การศึกษาชาติ 
นโยบายของรัฐและต้นสังกัดทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ดําเนินการพัฒนางานวิชาการเน้น คุณภาพ
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ของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝ๎งให้ผู้เรียนเป็นท้ัง 
คนดี คนเก่ง พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเช่ียวชาญตรงตามความต้องการให้สามารถ
สร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

มาตรฐานท่ี 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โรงเรียนบ้านแม่จัน 
(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีสื่อ เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีความพร้อม
ทางด้านการพัฒนาการเรียนการสอน และครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสน
ประชานุสาสน์) มีความรู้ความสามารถ และมีความต้ังใจในการติดตามและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ผลิตส่ือการสอน สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สอดคล้องและเหมาะสม
กับความต้องการของผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ รวมท้ังโรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง ครูและ ชุมชนองค์กรอื่น ๆ ท้ังภาคเอกชนและภาครัฐ
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ครบสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน พัฒนากระบวนการคิด การฝึกทักษะด้านการแสดง

ความคิดเห็น การค้นหาวิธีการแก้ป๎ญหา จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และให้ความรู้
และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติและ
นานาชาติมากขึ้น และพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การ ทํางานอย่างสร้างสรรค์ และรวมท้ังส่งเสริม
การพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้  นักเรียนได้แสดงออกถึงความภูมิใจ 
ในท้องถิ่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

 มาตรฐานท่ี 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ภายในโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนโดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ 
ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้มีความ เช่ือมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อลด
ความซ้ําซ้อนของงาน  

 มาตรฐานท่ี 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งเสริมให้ครูใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทาง ภาษาตามกรอบ 
CEFR และส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีหลากหลายในการจัดการ เรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนสําคัญ 
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 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 แผนที่ 1 ใช้กระบวนการกลุ่มมาช่วยเหลือนักเรียนอ่อน โดยจัดคละเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน   

ให้ทํางานร่วมกัน การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน และในชุมชน จะช่วยเพิ่มทักษะและเอื้อต่อ
ความสนใจในการเรียนรู้ 

 แผนที่ 2 นําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร  
อย่างต่อเนื่อง  

 แผนที่ 3 คัดกรองนักเรียนโดยการช่ังน้ําหนัก วัดส่วนสูงทุกภาคเรียน เพื่อจัดกิจกรรมให้ เหมาะสม 
ตามความต้องการของผู้เรียนและแก้ป๎ญหาด้านสุขภาพ จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนให้ นักเรียนได้เข้าร่วม
แข่งขัน ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านศิลปะดนตรี ด้านกีฬา โดยการส่งนักเรียน  เข้าร่วมการแข่งขัน 
ให้มากขึ้น ตามความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน  

 แผนที่ 4 ใช้ทฤษฎีเสริมแรง บริหาร 5 ร (รวมคน ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมสรุปบทเรียนจากการทํางาน 
และร่วมรับผลจาการดําเนินการ) 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 แผนที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  
 แผนที่ 2 การแสวงหาความรู้ ทักษะการบริหารงานใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  

และสร้างเครือข่ายการศึกษา สร้างความเช่ือมั่นให้ชุมชนส่งบุตรหลานมาศึกษา 
 แผนที่ 3 ใช้รูปแบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศและมาตรฐานสากล 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 แผนที่ 1 นําภูมิป๎ญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนําไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  
 แผนที่ 2 โรงเรียนมีการกําหนดเปูาหมายการพัฒนาครูด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
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ส่วนท่ี 4  
 

ภาคผนวก 
 

 1. ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และค่าเปูาหมาย
ความสําเร็จ เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน 
 2. คําส่ังโรงเรียน เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 
 3. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
 4. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสามและส่ี 
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ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) 

เร่ือง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------- 
 ตามท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี  6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  โรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสน 
ประชานุสาสน์ ) จึงได้ปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเป็น 3 มาตรฐาน  ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 
    
คุณลักษณะ1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2 ท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
     
 ประกาศ ณ วันท่ี  1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 

 
           (นายสว่าง  มโนใจ) 
    ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) 
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การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

 ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ครั้งท่ี 3  เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 
ณ ห้องประชุม ICT โรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ )  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ )  เห็นชอบให้
ดําเนินการประกาศได้ 
 
 
       ............................................ 
         (นาวาตรีไพฑูรย์  บุญยิ่ง) 
              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
             โรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) 
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มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ของโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) ปีการศึกษา 2564 

 
 มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสน

ประชานุสาสน์ ) มีจํานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี3 การจัดการประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ 
 แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
  1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
  1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
  1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตัวเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
  1.4  มีพัฒนาการด้านสติป๎ญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
  2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
  2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
  2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 

  2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
    2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวของทุกฝุายมีส่วนร่วม 
 มาตรฐานที่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

  3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
  3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
  3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

  3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ของโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) ปีการศึกษา 2564 

 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านแม่จัน  
( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) มีจํานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่านการเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณคิด อภิปรายแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็นและแก้ป๎ญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

  2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  

และทุกกลุ่มเปูาหมาย 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
 มาตรฐานที่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
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ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) 

เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                          
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................................................... 
 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีกําหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับ
ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)และปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งท่ี3/2564 เมื่อวันท่ี 21 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 
มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงกําหนดค่าเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
  ประกาศ ณ วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
(นายสว่าง  มโนใจ) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
 ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ครั้งท่ี  3  เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 
ณ ห้องประชุม ICT โรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ )  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้พิจารณาค่าเปูาหมายการพัฒนา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ )  
เห็นชอบให้ดําเนินการประกาศได้ 
 
 
       ............................................ 
       ( นาวาตรีไพฑูรย์  บุญยิ่ง ) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      โรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) 
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มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2564 

มีจํานวน  3  มาตรฐาน ได้แก่ 
  

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุข
นิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้       

 

จํานวนผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้นไป  มีการพัฒนา 
ด้านร่างกาย  แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ บรรลุตามเปูาหมายตามท่ี
สถานศึกษากําหนด ระดับดีขึ้นไป 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  
และแสดงอออกทางอารมณ์ได้ 

จํานวนผู้เรียนร้อยละ  85 ขึ้นไป  มีการพัฒนา 
ด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงอออกทาง
อารมณ์ได้ ระดับดีขึ้นไป 

1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือ
ตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

จํานวนผู้เรียนร้อยละ  85  ขึ้นไป  มีการพัฒนาการ
ด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม ระดับดีขึ้นไป 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติป๎ญญา  ส่ือสารได้  มี
ทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

จํานวนผู้เรียนร้อยละ  85  ขึ้นไป  มีพัฒนาการด้าน
สติป๎ญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  
สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น  

ร้อยละ 90 ขึ้นไป สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น ระดับดีเลิศ 

 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ร้อยละ  100  ขึ้นไป  สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอ
กับช้ันเรียน ระดับดี 

 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

ร้อยละ  90  ขึ้นไป  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมี
ความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับดี 

 2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  
อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 

ร้อยละ  90  ขึ้นไป  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมี
ความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับดี 

   2.5  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือ
การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ร้อยละ  90 ขึ้นไป  สถานศึกษาให้บริการส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ ระดับดี 

 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม 

ร้อยละ  90 ขึ้นไป  สถานศึกษามีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม 
ระดับดี 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการ

ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ร้อยละ  90  ขึ้นไป  

ระดับดี 

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุขได้ ร้อยละ  90  ขึ้นไป  
ระดับดี 

3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมกับวัยได้ ร้อยละ  90  ขึ้นไป  ระดับดี 

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนํา
ผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผล
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็กได้ ร้อยละ 90  ขึ้นไป  
ระดับดี 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564 

 มีจํานวน  3  มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 
และการคิดคํานวณ 

- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถอ่าน  เขียน 
และส่ือสารภาษาไทยได้ ในระดับดี ขึ้นไป  
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของห้องเรียน MEP 
ใช้ภาษาอังกฤษในการแนะนําตนเอง  สถานศึกษาและ
สนทนาง่ายๆได้ ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมิน
ของ CEFR 
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการแนะนําตนเอง สถานศึกษา และ
สนทนาง่ายๆ ได้ ในระดับผ่าน ขึ้นไป 
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถคิดคํานวณ
ได้ ในระดับผ่าน ขึ้นไป 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ป๎ญหา 

- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ป๎ญหาได้ ในระดับผ่าน ขึ้นไป 

3. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม - นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความรู้และมี
ทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม มีช้ินงาน
นวัตกรรมอย่างน้อยคนละ 1 ช้ินต่อปีการศึกษา 

4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
พัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้  การ
ส่ือสาร  การทํางานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการใช้ส่ืออย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

- นักเรียนร้อยละ 60-69 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉล่ียรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา  ในระดับ
คุณภาพ 3 ขึ้นไป 
- คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับชาติของโรงเรียนสูง
กว่าระดับประเทศ 

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีของผู้เรียน
ต่องานอาชีพ 

- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1. มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

 
-  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ในระดับดี  
ขึ้นไป 
นักเรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 70 มีพฤติกรรม
แสดงออกถึงค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ใน
ระดับดี 
ขึ้นไป 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  

- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีส่วนร่วมและสืบ
ทอดอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ  ภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น    
มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย   

3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มียอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ระหว่าง
บุคคล  เพศ  วัย  เช้ือชาติ  ศาสนา  ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณีและเป็นสมาชิกท่ีดีในสังคม  
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
4. สุขภาวะร่างกายและจิตสังคม - นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีมีการรักษา

สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์และสังคมและ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

 

2.1  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 

- สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
กําหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 

 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 

-  สถานศึกษาใช้กระบวนการ PDCA ในการบริหาร
และจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน เป็น
ระบบสามารถตรวจสอบได้ และมีการปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นป๎จจุบัน และเป็นท่ียอมรับ 
 

 2.3  ดําเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และทุก
กลุ่มเปูาหมาย 

- สถานศึกษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาทุกปี  โดยความร่วมมือของครู บุคลากร
ในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ปกครองและผู้เรียน และมีแผนพัฒนาวิชาการท่ี
คํานึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย ร้อยละ 70 
ขึ้นไปตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

-  สถานศึกษาจัดให้ครูและบุคลากร มีการประชุม
ทางวิชาการ/การอบรม/การสัมมนา รวมแล้วไม่นอ้ย
กว่า 20 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา  โดยการมีส่วนร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือ
ระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่น้อยกว่า 50 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา โดยมีครูและบุคลากรเข้าร่วม
ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

-  สถานศึกษามีการปรับสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดร่ม
รื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ 
มีแหล่งเรียนรู้  มีห้องปฏิบัติการเพียงพอ จัดกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน ร้อยละ 70 ข้ึนไป  มีข้อมูลตรวจสอบได้ 
 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน -  สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ และการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย เพียงพอ มีระบบการปูองกันท่ีมี
มาตรฐาน การใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถ
ให้บริการได้ ร้อยละ 70 ข้ึนไป ของกลุ่มเปูาหมาย 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 

- ครูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ขึ้นไป ของครูมีจัดการ

เรียนรู้ให้นักเรียน เกิดกระบวนการ วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยปฏิบัติจริงผ่าน 

การทําโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏบิัติใน

สถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนําไป

ปรับใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดี 

 
 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

- ครูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ขึ้นไป ของครูมีพัฒนา

และใช้ส่ือการสอน ส่ือเทคโนโลยี สารสนเทศ ท่ี

สอดคล้องกับสาระท่ีสอน สร้างแรงจูงใจ ให้กับ

นักเรียนให้เกิดการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

และมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาท่ีเอื้อต่อ การเรียนรู้ของนักเรียน 

 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก -  ครูร้อยละ 100  ของครูมีข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคลและนําสรุป ผลการสังเคราะห์ไปวางแผน
พัฒนาการเรียนของนักเรียนชัดเจนและร่วมกับ
นักเรียนกําหนดแนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติตน
อย่างเป็นระบบ 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
3.4 ตรวจสอยและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน  

-  ร้อยละ 100 ของครูทุกคนมีแผนการวัดและ

ประเมินนักเรียน ชัดเจนตลอดปีการศึกษา(มีการ

กําหนดสัดส่วนคะแนน จํานวน ช้ินงานและ

พฤติกรรมนักเรียนชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการ

เรียนรู ้ของนักเรียนและนําผลมาพัฒนาให้นักเรียน

บรรลุผลตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตร 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

-  ร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดให้ครู

มีการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นของ

นักเรียน เดือนละ 2 ครั้ง เป็นต้นไป 

-  ร้อยละ 100 ของครูทุกคนในแต่ละสายช้ันมีการ

อภิปราย แลกเปล่ียนวิธีการสอนและการแก้ป๎ญหา

นักเรียนเป็นประจําทุกสัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ปีการศึกษา 2564                            
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 

107 

 

 
ค าสั่ง  โรงเรียนบ้านแม่จัน( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) 

ที่ 220 / 2564 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

******** 

 ด้วย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้ดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ประจําปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้การดําเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 
ดังน้ี 

1. นายสว่าง  มโนใจ  ผู้อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

2. นางสุรีพร  มงคลดี  รองผู้อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 

3. นายวชิรปิลัณญ์  พงษ์มณี รองผู้อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 

4. นาวาตรีไพฑูรย์  บุญย่ิง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กรรมการ 

5. นางสาววิกาญดา  รังสรรค ์ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

6. นางชฎาพร  ป๎นกิจ  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

7. นางชัญชนา  ทุนอินทร์ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

8. นางสาวกระแสสินธ์  สิงห์แก้ว ครูชํานาญการพิเศษ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกําลัง ความสามารถ  บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ 

  
 ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่   6   กรกฎาคม  พ.ศ.  2564   เป็นต้นไป 

                                       สั่ง   ณ    วันที่    6   กรกฎาคม   พ.ศ.  2564 

 
 
 
 

              ( นายสว่าง   มโนใจ ) 
                                                                 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) 
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ค าสั่ง  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

ที่  221 / 2564 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 3 มาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 
************************************************ 

 ด้วย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้รับแจ้งจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพ่ือให้การดําเนินการในเรื่อง ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้โรงเรียนในสังกัดฯ ที่เปิดสอนระดับ
การศึกษาปฐมวัย นําไปใช้ประกอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 

 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนบ้านแม่จัน 
(เชียงแสนประชานุสาสน์) จึงแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการตามมาตรฐาน 3 มาตรฐาน ดังน้ี 

 1. นางสาววิกาญดา  รังสรรค์ ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 2. นางเยาวเรศ  ปิยะสันต์ิ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 3. นางสาวเบญจวรรณ์  สุวรรณ์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 4. นางสิริภัทร  แสงบุญ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางสาวกานต์  สมทง ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

 6. นางสาวศศิธร  โปลาหา คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกําลัง ความสามารถ บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ 

  
 ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ.  2564    เป็นต้นไป 

                                         สั่ง   ณ    วันที่   6  กรกฎาคม   พ.ศ.  2564 

 
 
 

             ( นายสว่าง   มโนใจ )     
                                           ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) 
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ค าสั่ง  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

ที่  222 / 2564 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 
************************************************ 

 ด้วย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้รับแจ้งจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 เพ่ือให้การดําเนินการในเรื่อง ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้โรงเรียนในสังกัดฯ ที่เปิดสอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นําไปใช้
ประกอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 

 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ โรงเรียน         
บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จึงแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการตามมาตรฐาน 3 มาตรฐาน ดังน้ี 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1. นางรัตนา  แก้วต้ัง  ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวกันต์ฤทัย  จักรสาน ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

3. นางวิมาลา  มโนใจ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

4. นางวัลยา  แสงพันธ์ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

5. นางอรอนงค์  ศิริป๎ญญา ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

6. นางอาภรณ์  มหาวงค์นันท์ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

7. นางชุตินันท์  มีมุข  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

8. นางสาวภาริญ  พิชญ์ภัทรกุล ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

9. นางธนัชพร  สุดห้าว ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

10. นางนงนุช  อุดมศักด์ิ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

11. นางนิชนันท์  หวังเจริญ ครูชํานาญการ    กรรมการ 

12. นางสาวรุ่งกาญจน์  อารีย์ ครูชํานาญการ    กรรมการ 

13. ว่าท่ีร้อยตรี สุธีร์  ศรีทอง ครูชํานาญการ    กรรมการ 

14. นางรัญชนา  มณีรัตน์ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
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15. นายจุลจํานงค์  ศิริกุล  ครูชํานาญการ   กรรมการ 

16. นายประจวบ  แสงศรีจันทร์  คร ู    กรรมการ 

17. นางสาววัชราภรณ์ บุญมาเกี๋ยง คร ู    กรรมการ 

18. นางสาวสุพรรณ์  ทาแกง  คร ู    กรรมการ 

19. นางอรุณี  จันต๊ะนารี  คร ู    กรรมการ 

20. นางสาวพัชรินทร์  จักแก้ว  คร ู    กรรมการ 

21. นายธีรศักด์ิ  สุต๊ะ   คร ู    กรรมการ 

22. นางสุภารัตน์  โพธ์ิชะอุ่ม  คร ู    กรรมการ 

23. นางสาวนภาลัย  อินราษฎร  คร ู    กรรมการ 

24. นางสาวอารยา  น้อยหมอ  คร ู    กรรมการ 

25. นายกฤษฎิ์ดนัย  กันทาเหล็ก คร ู    กรรมการ 

26. นางสาวชลินรัตน์  สิทธิเจริญ คร ู    กรรมการ 

27. นายโต้ง  หน่อแก้ว  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

28. นางสาวอรวรรณ  แซ่หมื่อ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

29. นางสาวเสาวลักษณ์ น้อยบุญตัน ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

30. นางสาวกชพรรณ  ขยันกิจ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

31. นางสาวปวีณ์สุดา  ออนตะไคร้ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

32. นายโสภวิชญ์  วุฒินนท์ชัย  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

33. นางสาวรพิชญา  รวยวัฒนรัช ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

34. นางสาวอริยาภรณ์  มโนใจ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

35. นางสาวเกวลี  อินหลาน  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

36. นางสาวจิราภรณ์  พรมรัตน์  คร ู    กรรมการและ 

        ผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. นางวิมลรัตน์  เครือประดิษฐ์ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

2. นางผกาภรณ์  หนุนนาค  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

3. นางวรรณลักษณ์  สันติภาพวิวัฒนา ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

4. นางชฎาพร  ป๎นกิจ   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

5. นางสาวกระแสสินธ์  สิงห์แก้ว  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

6. นางพรรณา  อวัยวานนท์  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

7. นางอัจฉรา จีรัตน์   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

8. นางแสงจันทร์  ศรีสุทธา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 

9. นางศุจินันท์  ปาระมี  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
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10. นางสาวดวงพร  มิตรยอง  ครูชํานาญการ   กรรมการ 

11. นางธิดารัตน์  เข่ือนแปด  ครูชํานาญการ   กรรมการ 

12. นางผกาวรรณ  พรมมา  ครู     กรรมการ 

13. นางสาวป๎ทมา  ทองจําปา  คร ู    กรรมการ 

14. นางสาวธิดารัตน์  คําแดง  คร ู    กรรมการ 

15. นางศิริรัตน์  พรานกวาง  คร ู    กรรมการ 

16. นายสามารถ  หลักฐาน  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

17. นางสาวพัชรี  แก้วเทศ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

18. นางสาวสุทธิดา  บุญรัตน์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

19. นางสาวทิพวรรณ์ ป๎ญญางาม ครูชํานาญการ   กรรมการและ 

          เลขานุการ 

20. นางสาวพวงพร  สุขปลั่ง  ครูอัตราจ้าง    กรรมการและ 

         ผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. นางศิรินภา  มาละ   ครูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 

2. นางชัญชนา  ทุนอินทร์  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

3. นางสาวปราชญา  ธรรมจักร์  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

4. นางจีรนันท์  ศิรภัทรธนานันท์  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

5. นางพันณี  วงศ์เจริญสถิต  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

6. นางนุชรี  กันทะเนตร  ครูชํานาญการ   กรรมการ 

7. นางปาริฉัตร  หวายคํา  คร ู    กรรมการ 

8. นางณัฐกฤตา  แสงวิลัย  คร ู    กรรมการ 

9. นายนราวิชญ์  คําแปง  คร ู    กรรมการ 

10. นายเรวัฒน์  ไชยบาล  คร ู    กรรมการ 

11. นางสาววิจิตรา  ป๎ญญาทอง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

12. นางสาวศิริมาศ  ขันตี  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

13. นางสาวกรรณิกา  อารีย์  พนักงานราชการ   กรรมการ 

14. นางสาววรรณศิกา แก้วมา  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

15. นางสาวปณิดา  บุญมาศ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  
16. นางเตรียมใจ  ศรีคํามา  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและ 

        เลขานุการ 

17. นางสาวนภาวรรณ  กันทะตา ครูชํานาญการพิเศษ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกําลัง ความสามารถ  บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ 

  
 ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่   6  กรกฎาคม  พ.ศ.  2564   เป็นต้นไป 

                                       สั่ง   ณ    วันที่   6   กรกฎาคม   พ.ศ.  2564 

 
 
 

             ( นายสว่าง   มโนใจ ) 
                                                             ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐม 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ค่าความส าเร็จ 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพเด็ก ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
  
 
2. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 
ค่า

ความส าเร็จ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 
ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 
ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 

 
ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 
ยอดเย่ียม 
(ระดับ 5) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

ยอดเย่ียม 
(ระดับ 5) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

ยอดเย่ียม 
(ระดับ 5) 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม 
ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 
ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 
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