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ส่วนที่ 1
ส่วนนำ
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ 2 ถนนนาคพันธ์ ตำบลแม่ จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2454 โดย หลวงสิทธิประศาสน์ (นายอำเภอแม่จัน)
ร่วมกับ ประชาชนอำเภอแม่จัน ภายใต้การปกครองที่เปลี่ยนแปลงจากเป็นประเทศราชของอาณาจักร
สยาม มาเป็นมณฑลพายัพ อยู่ภายใต้การควบคุมของสยามประเทศอย่างเต็ มตัว อาณาจักรเชียงแสนและ
ล้านนาจึงถูกควบคุมตามระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลของสยามที่จัดตั้งในปี พ.ศ. 2442 เป็นเหตุให้
ตั้งแต่ พ.ศ. 2452 (ค.ศ.1909) อาณาจักรล้านนารวมถึงเชียงแสนไม่ได้เป็นรัฐอิสระอีกต่อไป ด้วยสยามได้
แบ่ งเขตแดนของตนกับ อังกฤษและฝรั่งเศส อาณาจักรเชียงแสนเดิม จึง เป็ นส่ ว นหนึ่งของล้ านนาที่ถู ก
ปกครองภายใต้ระบบการปกครองในมณฑลพายัพ ส่วนหนึ่งของอาณาจัก รล้านนาจึงกลายเป็น 8 จังหวัด
ภาคเหนื อตอนบน ประกอบด้วย 1) จังหวัดเชียงราย 2) จังหวัดเชียงใหม่ 3) จังหวัดลำพูน 4) จังหวัด
พะเยา 5) จังหวัดลำปาง 6) จังหวัดแพร่ 7) จังหวัดน่าน และ 8) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ก่อตั้งในยุคสมัยของ เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนคร
เชีย งใหม่ (เจ้ าแก้วนวรั ฐ ขึ้น ครองเชียงใหม่) พ.ศ.2454 – 2482) ส่ วนเมืองเชียงแสนในปี พ.ศ.2424
สมเด็จพระจุล จอมเกล้ าเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้า ให้เจ้าอินต๊ะ (ซึ่งครองเมืองลำพูน และเมือง
ลำปาง) และ เจ้ากาวิละ (เจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่) นำราษฎรจาก เชียงใหม่ ลำพูน มาตั้งถิ่นฐาน ณ เมือง
เชีย งแสน (ซึ่งถูกปล่อยรกร้าง และเรียกยุคนี้ว่า “ยุคเก็บผักใส่ ซ้า เก็บข้าใส่เมือง”) และโปรดเกล้าให้
เจ้าอินต๊ะ ขึ้นครองเมืองเชียงแสน และพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็นพระยาเดชดำรง ในปี พ.ศ. 2437
พ.ศ. 2442 สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ นายไชยวงศ์ บุตรของ
พระยาเดชดำรง (เจ้าอินต๊ะ) สืบตระกูลแทนบิดา เป็นนายอำเภอแม่จัน ที่เรียกว่า “แขวงเชียงแสนหลวง”
(ซึ่งย้ายมาจากเมืองเชียงแสนมาตั้งอยู่ที่อำเอแม่จัน)
พ.ศ. 2453 รวมเมืองเชียงแสน เชียงราย ฝาง เวียงป่าเป้า พะเยา แม่ใจ ดอกคำใต้ แม่สรวย เชียงคำ
และเชียงของ ซึ่งเป็นจังหวัดพายัพเหนือ ขึ้นเป็นเมืองจัตวา เรียกว่า “จังหวัดเชียงราย” การเปลี่ยนการ
ปกครองหัวเมืองพายัพ จึงเป็นช่วงที่มีการส่งข้าราชการจากกรุงสยามเข้ามาปกครองร่วมกับเจ้าเมืองฝ่ายเหนือ
และหลวงสิทธิประศาสน์ ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในการปกครอง จากการเข้ารับราชการตำแหน่งสมุห์บัญชี
อำเภอแม่ท่าช้าง(อ.หางดง) ภายหลังสยามมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเป็นแบบระบบเทศาภิบาล
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จึงทำให้ เมืองพะเยาซึ่งแต่เดิมมีเจ้า ผู้ครองเมือง เป็นผู้ปกครองต้องถูกยุบเลิกตำแหน่งไปในที่สุด เมื่อปี
พ.ศ. 2456 และมีการแต่งตั้งตำแหน่งนายอำเภอขึ้นมาแทน ช่วงแรกที่ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ ครองเมือง
พระยาประเทศอุดรทิศเจ้าผู้ครองเมืองพะเยาองค์สุดท้ายได้ทำหน้าที่รักษาการนายอำเภอแต่ในปีเดียวกัน
นั้ น เอง หลวงสิท ธิป ระศาสน์ ถูกโยกย้ายให้ มารับตำแหน่งเป็น "ผู้ รั้งนายอำเภอเมืองพะเยา" กระทั่งปี
พ.ศ. 2457 จึงได้ รับการแต่งตั้งตำแหน่งเป็น "นายอำเภอเมืองพะเยา"และรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็ น
"ขุ น สิ ท ธิ ป ระศาสน์ " (ภายหลั งปี พ .ศ.2466 ได้ รั บ บรรดาศั ก ดิ์ เป็ น หลวงสิ ท ธิ ป ระศาสน์ ) ในช่ ว งการ
เปลี่ยนแปลงนี้เอง หลวงสิทธิประศาสน์ (สิทธิ สิทธิประศาสน์ หรือ นายคลาย บุษบรรณ์) จึงได้ร่วมกับ
ประชาชนในเขตเมืองเชียงแสนหลวงก่อตั้งโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)ขึ้ นที่อำเภอแม่
จัน ในปี พ.ศ.2454จากนั้นหลวงสิทธิ์ประศาสน์ได้มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอแม่จัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.24682479
สำหรับผู้มาปกครองบริหารราชการ แขวงเชียงแสนหลวง หรือ อำเภอแม่จัน คนแรกคือ พระยา
ราชเดชดำรง (เจ้าไชยวงค์) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2442 -2454 และ ปีช่วงปี พ.ศ. 2454 - 2466 นั้นตามประวัติ
อำเภอแม่จัน หรือ แขวงเชียงแสนหลวง พระแสนสิทธิ์เขตต์ (บุญสม อินทรลาวัณย์) เป็นผู้มาปกครอง
บริหารราชการ ดังนั้นการก่อตั้งโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จึงเกิดขึ้นช่วงปลายการ
ปกครองของพระยาราชเดชดำรง (เจ้าไชยวงค์) และตอนต้ นของการปกครองของ พระแสนสิทธิ์เขตต์ โดย
การเสนอขอตั้ ง โรงเรี ย นโดย ขุ น สิ ท ธิ ป ระศาสน์ หรือ หลวงสิ ท ธิ ป ระศาสน์ ในปี พ.ศ. 2454 ร่ วมกั บ
ประชาชนชาวเชียงแสนหลวง โดยตั้งเป็นอาคารชั่วคราว โดยเปิดเรียนตั้งแต่ชั้น ป. 1 – ป.4 ปี พ.ศ. 2457
อาคารเรียนได้ทรุดโทรมจึงได้ย้ายนักเรียนไปเรียนที่วัดกาสา ในปีเดียวกันนี้ทางโรงเรียนได้รับเงินศึกษาพลี
มาทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 3 ก เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน
พ.ศ. 2498 ได้รับงบประมาณหมวดค่าใช้สอย จำนวน 5,000 บาท ก่อสร้างโรงอาหาร 1 หลัง และ
ได้ย้ายเปิดเรียนในอาคารใหม่ ในปีเดียวกันนี้ นายชัย เชื้อเจ็ดตน ได้มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
พ.ศ. 2499 ได้รับเงินค่าบำรุงภาษีท้องถิ่น ของอำเภอแม่จัน มาติดตั้งไฟฟ้า เป็นเงิน 500 บาท และ
ได้งบประมาณจากจังหวัดมาดำเนินการต่อเติมอาคารเรียนอีกสี่หลัง เป็นเงิน 20,000 บาท
พ.ศ. 2502 ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอแม่จัน รวม 7 หมู่บ้าน ได้สละแรงงานและวัสดุมาปลูก
สร้างอาคารเรียนชั่วคราว เพื่อขจัดความแออัดของนักเรียน เพิ่มเติมอีก 2 ห้องเรียน และได้ทำการรื้อถอดไป
เมือปี พ.ศ.2504 แต่ปรับสร้างเป็น 3 ห้องเรียน และได้รับงบประมาณจากจังหวัดมาซ่อมแซมเพิ่มเติม 4,500 บาท
พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณมาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง และได้
ย้ายนายฟื้น ธนาคง มาดำดงตำแหน่งครูใหญ่ อาคารเรียนหลั งใหม่นี้ได้เปิดใช้ ทำการสอนในปีการศึกษา
2515 และดำเนินการขยายชั้นเรียนในประดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้จัดหาเงินรายได้
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มาสร้างรั้วสั งกะสี ฐานคอนกรี ตเสริมเหล็ กด้านทิศตะวันตกจรดซอยสาธรณะประโยชน์ มาสิ้ นสุ ดที่ บ้าน
นางคำ ดวงทิพย์ และนายยงค์ ดวงคำใจ จรดเขตสถานีอนามัยอำเภอแม่จัน จนถึงห้องประชุมอำเภอแม่จัน
พ.ศ. 2516 ได้ขยายชั้นเรียน เปิดกสอนถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และได้งบประมาณมาก่อสร้าง
อาคารเรียนแบบ 014 เป็นอาคารเรียนแบบถาวร 2 ชั้น ในปีเดียวกันนี้เองทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
พิจารณาเห็ นว่า เมื่อเปิดโรงเรียนปะถมปลาย 2 โรงเรียน ติดกันกับโรงเรียนบ้านแม่จัน ซึ่งเป็นสังกัดกรม
สามัญศึกษา ทำให้สิ้ นเปลื องงบประมาณโดยใช่เหตุ ทางราชการจึงได้สั่ งยุ บโรงเรียนแม่จัน (บนดอย คือ
โรงพยาบาลแม่จันปัจจุบัน) มารวมกับโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2517
เป็นการหลอมโรงเรียนแม่จัน (บนดอย) (เปิดสอน ป.5- ป.7) ใช้ธงโรงเรียนสี แดง-เหลือง รวมกับ โรงเรียน
บ้ านแม่จั น (เชียงแสนประชานุ สาสน์) (เปิ ดสอน ป. 1-ป.4) ใช้ ธงโรงเรียนสี เหลื อ - น้ำเงิน เป็ นโรงเรียน
เดียวกันเปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.7 หลอมธงโรงเรียน เป็น แดง-เหลือง-น้ำเงิน ตั้งแต่นั้นมา
โดย สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญในการต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรค
สีเหลือง หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญาอันรุ่งโรจน์ ในการประสิทธิประสาทวิชาให้กับเยาวชน
สีน้ำเงิน หมายถึง ความหนักแน่น เข้มแข็ง อดทน เสียสละ และการอุทิศตนเพื่อสังคมของ
ครูและนักเรียน
สรุปรวม แดง-เหลือ-น้ำเงิน หมายถึง ผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
แห่งนี้ต้องมีความกล้าหาญ มีความรู้ สติปัญญา หนักแน่น เข้มแข็ง อดทน เสียสละ และอุทิศตนเพื่อรับใช้
สังคมอย่างแท้จริง
อีกทั้ง แดง-เหลือ-น้ำเงิน ยังเป็นแม่สี ประหนึ่งว่า สามารถผสมแต่งแต้มให้เป็นสีใด ๆ ก็ได้ในการใช้
แม่สีดังกล่าวนี้ เปรียบเปรยดัง ครูเป็นผู้ สร้างศิษย์ ดังช่างศิลป์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงาม
ด้วยสติ ปั ญญา ที่ จะแต่งแต้ มผสมสี เหล่ านี้ ให้ นั กเรียนเป็ นคนดี พร้อมออกมารับใช้ สั งคมสมเกียรติ ภู มิ
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
พ.ศ. 2519 สภาจังหวัดเชียงราย ได้สั่งยุบโรงเรียนบ้านแม่จัน และให้กิจการและทรัพย์สินทั้งหมดไป
รวมกับโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานสาสน์)
พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 เป็นอาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน
พ.ศ. 2521 ทางราชการได้สั่งยุบชั้น ป. 7 และให้เปิดสอนระดับประถมศึกษา 6 ปี คือ ป.1-ป.6
ในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณในการต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มเติมดังนี้ 1) ต่อเติมอาคารเรียนแบบ
017 ชั้ น ล่ า ง 4 ห้ อ งเรี ย น เป็ น เงิ น 60,000 บาท 2) ซ่ อ มแซมอาคารเรี ย นแบบ ป. 1 ก ชั้ น ล่ า งรวม
7 ห้ อ งเรี ย น เปลี่ ยนหลั งคา ประตู หน้ าต่ าง ทั้ งหมดเป็ นเงิน 329,990 บาท 3) สร้างโรงฝึ กงาน 1 หลั ง
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เป็ นเงิน 70,000 บาท 4) สร้างส้วมถาวร แบบ 401 จำนวน 1 หลัง 5 ที่นั่ง เป็นเงิน 20,000 บาท 5) สร้าง
บ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 40,000 บาท
พ.ศ. 2525 ส.ส.ชูสง่า ฤทธิประสาสน์ สนับสนุนงบพัฒนาจังหวัด 20,000 บาท จัดซื้อดินปรับถม
สนามโรงเรียนให้นักเรียนได้ใช้เป็นสนามกีฬา
พ.ศ. 2526 ส.ส.พายั พ กาญจนารัญ ย์ สนั บสนุ นงบพั ฒ นาจั งหวั ด 50,000 บาท ปรั บปรุ งถนน
ทางเข้า-ออก และทางระบายน้ำ และจัดซื้อดินปรับถมสนามโรงเรียนให้นักเรียนได้ใช้เป็นสนามกีฬา
พ.ศ. 2527 ส.ส.พายั พ กาญจนารัญ ย์ สนั บสนุ นงบพั ฒ นาจั งหวั ด 30,000 บาท ปรั บปรุ งถนน
ทางเข้า-ออก และทางระบายน้ำ
พ.ศ. 2528 สำนั กงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ จัดสรรงบประมาณสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ แบบ สปช. 1 หลัง
พ.ศ. 2532 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จัดสรรงบประมาณสร้างส้วม แบบ
สปช.601/26 และ พ.ศ. 2536 สร้างส้วม แบบ สปช.601/26 อีก 1 หลัง
พ.ศ. 2544 ได้ รั บ งบประมาณในการก่ อ สร้ า งหอประชุ ม แบบ สปช. 206/26 งบประมาณ
2,808,000 บาท
พ.ศ.2554 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 300,000 บาท และซ่อมแซมอาคารเรียน 1,834,800 บาท
พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ในการก่อสร้าง
อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 ข (ต้านแผ่นดินไหว) งบประมาณ 22,839,100 บาท ส้วม แบบ สปช.605/45
และลานกีฬาแบบกรมพลศึกษา งบประมาณ 731,900 บาท งบซ่อมแซมอาคารเรียน อีก 609,000 บาท
พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการปรับปรุง
อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 ข (ต้านแผ่นดินไหว) ชั้นล่าง จำนวน 100,000 บาท และส้วม สพฐ. 4 สี่ที่นั่ง
และลานกีฬาเอนกประสงค์ งบประมาณ 546,500 บาท
พ.ศ.2561 ได้รั บงบประมาณจากสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ในการก่อสร้าง
โรงอาหารหอประชุม 100 ล.27 (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพละศึกษา งบประมาณ 11,097,500 บาท
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เปิดทำการสอน ตั้งแต่อนุบาล 3 ขวบ ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งในปีการศึกษา 2564 ทั้งสิ้น 1,527 คน ข้าราชการครู 61 คน ทำการเปิดสอน
ทั้ งหลั กสู ตรปกติ และหลั กสู ตรพิ เศษ (ห้ องเรี ยนภาษา) Mini English Program (MEP) และ Intensive
English Course (IEC) ในระดับประถมศึกษา
ปัจจุบัน ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
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ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน เป็นรูปเพชร จารึกอักษรย่อของโรงเรียน บมจ. บนพื้นสีธงโรงเรียน
แดง เหลือง น้ ำเงิน ด้านล่างของเพชร มีพุทธพจน์ ซึ่งเป็นปรัชญาของโรงเรียนว่า “ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย”
แปลว่า “ปัญญาย่อมประเสริฐ กว่าทรัพย์” ใต้พุทธพจน์กำกั บด้วยปี พ.ศ. ที่ก่อตั้งโรงเรียน คือ ๒๔๕๔
บนริบบิ้นสีทอง อยู่ในเส้นรอบวงสีทอง ด้านบนของเส้นรอบวง เป็นชื่อโรงเรียนภาษาไทยว่า “โรงเรียน
บ้ านแม่จั น (เชีย งแสนประชานุ ส าสน์ ) และด้านล่ างของเส้ น รอบวง เป็ น ชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษว่ า
“Baanmaechan School (Chiangsaenprachanusart)”
ปรัชญาของโรงเรียน
ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย แปลว่า “ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์”
คำขวัญของโรงเรียน
สามัคคี มีวินัย ใฝ่สะอาด ปราชญ์วิชา กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
อัตลักษณ์โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ไหว้สวย รวยคุณธรรม เลิศล้ำนาฏลีลา
เอกลักษณ์โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ยิ้มไหว้ ทักทาย
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกราชพฤกษ์
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นเปา
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เขตบริการของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีเขตบริการในการให้บริก ารทางการศึกษาระดับ
ปฐมวัย และประถมศึกษา จำนวน 12 หมู่บ้าน ดังนี้
1. หมู่ที่ 1 บ้านร้อง มีนายสุพิศ สุรินทร์แปง เป็นผู้ใหญ่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
2. หมู่ที่ 2 บ้านแม่จัน มีนายชัยฤทธิ์ อภิขจรทรัพย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
3. หมู่ที่ 3 บ้านแม่จันตลาด มีนายบุญช่วย ชัยพรม เป็นผู้ใหญ่บ้านประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพค้าขาย
4. หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้ านเด่นป่าสั ก มีนางสายฝน พ่วงเงิน เป็นผู้ใหญ่ บ้าน ประชากรส่ วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และค้าขาย
5. หมู่ ที่ 5 ชุ ม ชนบ้ านปงตอง มี น ายณรงค์ วงศ์ แ หวน เป็ น ผู้ ใหญ่ บ้ านประชากรส่ ว นใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และค้าขาย
6. หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเวียงหวาย มีนายอำนาจ ใจมูล เป็นผู้ใหญ่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
7. หมู่ ที่ 7 ชุ ม ชนบ้ านฮ่ อ มี น างกรรณิ ก าร์ เทพโพธา เป็ น ผู้ ใหญ่ บ้ าน ประชากรส่ ว นใหญ่
ประกอบอาชีพรับจ้าง
8. หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านศาลา มีนายสุรพล คุณยศยิ่ง เป็นผู้ใหญ่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจ้าง
9. หมู่ที่ 10 บ้านห้วยโจ้ มีนายผดุงไท ศรีโลต่วน เป็นผู้ใหญ่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
10. หมู่ ที่ 11 บ้ า นปงอ้ อ มี น ายดวงแสง มู ล กาศ เป็ น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นและกำนั น ตำบลแม่ จั น
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
11. หมู่ที่ 12 บ้านสันมงคล มีนายจำนอง ภิระบัน เป็นผู้ใหญ่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
12. หมู่ที่ 14 บ้านจอป่าคา มีนายอาจู ยอแจะ เป็นผู้ใหญ่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
นอกจากนี้แล้วโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีเขตบริการในการให้บริการทาง
การศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในอำเภอแม่จัน
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ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ดังนี้
1. จำนวนบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565)
ประเภท
จำนวน (คน)
หมายเหตุ
1. ข้าราชการครู
67
1. ไปรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน
2. พนักงานราชการ
1
2. จำนวนอัตราข้าราชการครู
3. ครูอัตราจ้างชั่วคราว
19
รวมครูช่วยราชการ
4. ครูพี่เลี้ยง
14
5. ลูกจ้างชั่วคราว
12
รวมบุคลากร
113
2. ข้อมูลข้าราชการครู (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565)
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
1 นายธนเสฏฐ สุภากาศ

ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

2 นางสุรีพร มงคลดี

รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

3 นายณัฐวุฒิ มุ้งทอง

รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

4 นายวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี

รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ

5 นางนิชนันท์ หวังเจริญ
6 นางรัตนา แก้วตั้ง

ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ

7 นางชัญชนา ทุนอินทร์

ครู ชำนาญการพิเศษ

8 นางสาวจิราภรณ์ พรมรัตน์
9 นางผกาวรรณ พรมมา
10 นายจุลจำนงค์ ศิริกุล

ครู
ครู
ครู ชำนาญการ

11 นายกฤษฏิ์ดนัย กันทาเหล็ก

ครู

ศษ.บ. (เกษตรกรรม)
ศษ.ม. (ประถมศึกษา)
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ศศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ค.บ. (พลศึกษา)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ศษ.ม. (การบริหารศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ร.บ. (รัฐศาสตร์)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ.(ภาษาไทย)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
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ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

12 นายเรวัฒน์ ไชยบาล

ครู

13 นางชุตินันท์ มีมุข

ครู ชำนาญการพิเศษ

14
15
16
17

นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่ม
นางสาววัชราภรณ์ บุญมาเกี๋ยง
นางศุจินันท์ ปาระมี
นางแสงจันทร์ ศรีสุทธา

ครู
ครู
ครู ชำนาญการ
ครู ชำนาญการ

18
19
20
21

นางสาวชลินรัตน์ สิทธิเจริญ
นางเยาวเรศ ปิยะสันติ์
นางณัฐกฤตา แสงวิลัย
นางชฎาพร ปันกิจ

ครู
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู
ครู ชำนาญการพิเศษ

22
23
24
25

นางสาวปัทมา ทองจำปา
นายธีรศักดิ์ สุต๊ะ
นายนราวิชญ์ คำแปง
นางจีรนันท์ ศิรภัทรธนานันท์

ครู
ครู
ครู
ครู ชำนาญการพิเศษ

26 นางสาวทิพวรรณ์ ปัญญางาม
27 นายประจวบ แสงศรีจันทร์

ครู ชำนาญการ
ครู

28 นางธนัชพร สุดห้าว
29 นางสาวธิดารัตน์ คำแดง
30 ว่าที่ ร.ต.สุธรี ์ ศรีทอง

ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู
ครู ชำนาญการ

31 นางสาวกันต์ฤทัย จักรสาน
32 นางสาววิจติ รา ปัญญาทอง
33 นางสาวกระแสสินธ์ สิงห์แก้ว

ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม)
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ค.บ. (วิทยาศาสตร์)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา)
ศล.บ. (ทัศนศิลป์/ศิลปะภาพพิมพ์)
ค.บ. (พลศึกษา)
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ค.บ. (ภาษาไทย)
วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ค.บ. (ภาษาไทย)
ค.บ.(อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา)
ศษ.บ.(ดนตรีคตี ศิลป์ไทยศึกษา)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ศษ.บ. (ศิลปศึกษา)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

9

ที่
34
35
36
37

ชื่อ - นามสกุล
นางรัญชนา มณีรัตน์
นายสามารถ หลักฐาน
นางอัจฉรา จีรัตน์
นางเตรียมใจ ศรีคำมา

ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
ครู
ครู ชำนาญการ
ครู ชำนาญการพิเศษ

38 นางสาววิกาญดา รังสรรค์

ครู ชำนาญการพิเศษ

39 นางวัลยา แสงพันธ์
40 นางศิรินภา มาละ

ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการ

41 นางศิริรัตน์ พรานกวาง

ครู

42 นางสาวดวงพร มิตรยอง

ครู ชำนาญการ

43 นางสิริภัทร แสงบุญ

ครู ชำนาญการพิเศษ

44 นางสาวภาริญ พิชญ์ภัทรกุล

ครู ชำนาญการพิเศษ

45
46
47
48
49

ครู
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู
ครู
ครู ชำนาญการ

นางสาวศศิธร โปลาหา
นางผกาภรณ์ หนุนนาค
นางสาวอารยา น้อยหมอ
นางสาวพัชรินทร์ จักแก้ว
นางนุชรี กันทะเนตร

50 นางสาวศิริมาศ ขันตี
51 นางสาวนภาวรรณ กันทะตา

ครูผู้ช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ

52 นางวรรณ ลั ก ษณ์ สั น ติ ภ าพวิ ครู ชำนาญการพิเศษ
วัฒนา
53 นางวิมลรัตน์ เครือประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา
ค.บ. (การประถมศึกษา)
กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)
ค.บ. (ภาษาไทย)
ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
ศษ.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ค.บ. (ภาษาจีน)
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ค.บ. (ชีววิทยา)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
กศ.บ. และ วท.บ. (เคมี)
ค.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ค.บ. (เคมี)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ค.บ. (วิทยาศาสตร์)
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)

10

ที่
54
55
56
57
58
59
60
61

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
นางอรุณี จันต๊ะนารี
ครู ชำนาญการ
นางสาวสุพรรณ ทาแกง
ครู
นายโต้ง หน่อแก้ว
ครูผู้ช่วย
นางสาวนภาลัย อินราษฎร
ครู
นางสาวอรวรรณ แซ่หมื่อ
ครูผู้ช่วย
นางขวัญฤทัย จินะราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเบญญาภา ปันทะรส
ครูผู้ช่วย
นางสิริวัชญา จันทะคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

62 นางสาวเพ็ญพิกา ภูน้อย

ครู

63 นางสาวรัตติกาล ต๊ะอ้าย
64 นางสาวกนกพรรณ ฉายารัตน์

ครู
ครู ชำนาญการ

65 นายวรวุฒิ ครุชิษณ์กุล

ครู ชำนาญการ

66 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง

ครู ชำนาญการพิเศษ

67 นายดุษิต ปันตา

ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา
ค.บ. (การประถมศึกษา)
ค.บ. (ภาษาไทย)
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อตุ สาหกรรม)
ค.บ. (ภาษาไทย)
ค.บ. (ภาษาจีน)
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ค.บ. คณิตศาสตร์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ศษ.บ. การแนะแนว
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ค.ม. การบริหารการศึกษา
ค.บ. การประถมศึกษา
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

3. ข้อมูลตำแหน่งข้าราชการครูจำแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565)
ตำแหน่งงาน
เพศ
วุฒิการศึกษา
รวม (คน)
ชาย หญิง ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1
1
1
รอง ผอ. สถานศึกษา
2
1
3
3
ครูชำนาญการพิเศษ
22
9
13
22
ครูชำนาญการ
3
10
4
9
13
ครู
6
16
18
4
22
ครูผู้ช่วย
2
4
6
6
รวม
14 53
37
29
1
67
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4. ข้อมูลวิทยากรบุคคลภายนอก (ไม่มี)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565)
ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
ห้องเรียน
1
2
3
6
5
5
5
5
5
5
30
4
4
4
12
48

ชาย
10
31
25
66
88
89
78
82
90
69
496
62
69
74
205
767

จำนวนนักเรียน
หญิง
14
17
31
62
75
80
91
67
86
75
474
52
52
47
151
687

รวม
24
48
56
128
163
169
169
149
176
144
970
114
121
121
356
1,454

หมายเหตุ

ข้อมูลทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ 2 ถนนนาคพันธ์ ตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยอยู่ใจกลางอำเภอแม่จัน และศูนย์ราชการของอำเภอแม่จัน มีแผนผัง
โรงเรียนและข้อมูลด้านอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้

12

1. แผนผังโรงเรียน

2. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
2.1 อาคารเรียน
อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 ข(เขตแผ่นดินไหว) 4 ชั้น 18 ห้อง จำนวน 1 หลัง
อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 (3 ชั้น 18 ห้อง) จำนวน 1 หลัง
อาคารเรียน แบบ ชร. 014 (2 ชั้น 8 ห้อง) จำนวน 1 หลัง
อาคารเรียน แบบ อจ. 017 (2 ชั้น 8 ห้อง) จำนวน 1 หลัง
อาคารเรียน แบบ ปก 3 ก. (2 ชั้น 8 ห้อง) จำนวน 1 หลัง
2.2 อาคารประกอบ
อาคาร ICT แบบสร้างเอง จำนวน 1 หลัง
อาคาร BMC Yellow house แบบสร้างเอง จำนวน 1 หลัง
อาคารพยาบาล แบบสร้างเอง จำนวน 1 หลัง
อาคาร KM แบบสร้างเอง จำนวน 1 หลัง
อาคารกิจการนักเรียน (Green house) แบบสร้างเอง จำนวน 1 หลัง
อาคารเอนกประสงค์ สปช. 206/26 จำนวน 1 หลัง
โรงอาหารหอประชุม แบบ 101 ล/27 พิเศษ จำนวน 1 หลัง
ส้วมนักเรียนชาย สปช.601/26 (13 ที่นั่ง) จำนวน 1 หลัง
ส้วมนักเรียนหญิง สปช.601/26 (14 ที่นั่ง) จำนวน 1 หลัง
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ส้วมนักเรียนชาย สปช. (5 ที่นั่ง) จำนวน 1 หลัง
ส้วมนักเรียนหญิง สปช. (5 ที่นั่ง) จำนวน 1 หลัง
ส้วม สพฐ. (4 ที่นงั่ ) จำนวน 1 หลัง
ส้วมนักเรียนชาย ททบ.5 (4 ที่นั่ง) จำนวน 1 หลัง
ส้วมนักเรียนชาย ททบ.5 (6 ที่นั่ง) จำนวน 1 หลัง
ศาลา จำนวน 2 หลัง
ลานกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 3 แห่ง
2.3 ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา จำนวน 1 ห้อง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสต์มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 ห้อง
ห้องสมุด จำนวน 1 ห้อง
ห้องสมุดอาเซียน จำนวน 1 ห้อง
ห้องเรียนดนตรี จำนวน 1 ห้อง
ห้องเรียนนาฏศิลป์ จำนวน 1 ห้อง
2.4 แหล่งเรียนรู้ภานนอก
2.4.1 ห้องสมุดประชาชน
2.4.2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2.4.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.4.4 ศูนย์หัตถกรรมงานฝีมือดอยตุง
2.4.5 วัดกาสา/วัดศรีบุญเรือง/วัดบ้านสัน
2.4.6 ที่ว่าการอำเภอแม่จัน
2.4.7 ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอแม่จัน
2.4.8 สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่จัน
2.4.9 ศูนย์หัตถกรรมเชียงราย
2.4.10 ศูนย์ฝึกวิชาชีพอำเภอพาน
2.4.11 ธนาคารพานิชย์
2.4.12 ค่ายกองร้อย ตชด.327 อำเภอแม่จัน
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สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา (Profile I)
ภาพรวมสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 (Profile I)
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
(ระดับการศึกษาปฐมวัย)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม

ระดับคุณภาพ
กำลัง ปาน
ดี
ดีเลิศ
พัฒนา กลาง
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

ยอด
เยี่ยม
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ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก

กำลัง ปาน
พัฒนา กลาง

ดี

ดีเลิศ
✓
✓
✓
✓
✓
✓

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัยในระดับคุณภาพ ดีเลิศ

ยอด
เยี่ยม
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(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีของผู้เรียนต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะร่างกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ
กำลัง ปาน
ยอด
ดี ดีเลิศ
พัฒนา กลาง
เยี่ยม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ
กำลัง ปาน
ดี ดีเลิศ
พัฒนา กลาง

ยอด
เยี่ยม

✓
✓
✓
✓
✓
✓

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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ผลงานที่ประสบผลสำเร็จในรอบปีที่ผ่านมา
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ
1. โครงการพัฒนาระบบวัดประเมินผลการศึกษา
2. โครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา
3. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
5. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
6. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (MEP)
7. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (IEC)
8. โครงการ STEM EDUCATION
9. โครงการอบรมงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียน
10. โครงการจัดกิจกรรมงานเทศกาลต่างๆ
11. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
12. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13. โครงการพัฒนาสุขภาพกาย และ จิต
14. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข4มิติและการบริหารจัดการขยะ
15. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
16. โครงการงานทะเบียนและการรับนักเรียน
17. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
18. โครงการเรียนฟรี 15 ปี
19. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน จากเทศบาลตำบลแม่จัน
20. โครงการอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
21. โครงการพัฒนาบุคลากร
22. โครงการสรรหา/จ้างครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ระดับ
ประถมศึกษาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)
23. โครงการสรรหา/จ้างครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ระดับ
ประถมศึกษาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEC)
24. โครงการสรรหา/จ้างครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ระดมทรัพยากรฯ)
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25. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
26. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องศูนย์การเรียนรู้
27. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
28. โครงการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
29. โครงการสัมพันธ์ชุมชน
30. โครงการสนับสนุนการบริหารงานในโรงเรียน
31. โครงการนิเทศภายใน
32. โครงการประกันคุณภาพภายใน
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลสำเร็จ
-
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ภาพความคาดหวังความสำเร็จการประเมินคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา (Profile II)
สภาพความสำเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2565 (Profile II)
โรงเรี ย นบ้ านแม่ จั น (เชี ย งแสนประชานุ ส าสน์ ) มี ค วามคาดหวังความสำเร็จ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
มาตรฐานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2565 ดังนี้
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้

ระดับคุณภาพ
กำลัง ปาน
ดี
ดีเลิศ
พัฒนา กลาง

ยอด
เยี่ยม
✓
✓

✓
✓
✓

จากตาราง แสดงว่าเมื่ อ สิ้ น ปี การศึก ษา 2565 มี ค วามคาดหวัง ด้ านคุ ณ ภาพของเด็ก ของ
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเอง ด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ ด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็ น สมาชิกที่ดีของสั งคม ด้านสติปัญ ญา สื่ อสารได้ มี ทักษะการคิดพื้ นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม

ระดับคุณภาพ
กำลัง ปาน
ดี
ดีเลิศ
พัฒนา กลาง

ยอด
เยี่ยม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

จากตาราง แสดงว่า เมื่อสิ้ นปีการศึกษา 2565 มีความคาดหวัง ด้านการจัดการศึกษา ของโรงเรียน
บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ครู ผู้บริหาร ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล มีการจัดหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีครูเพียงพอ
กับชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ และมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก

ระดับคุณภาพ
กำลัง ปาน
ดี
ดีเลิศ
พัฒนา กลาง

ยอด
เยี่ยม
✓
✓
✓
✓

✓

จากตาราง แสดงว่าเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2565 มีความคาดหวังด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นสำคัญ ของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุ สาสน์) มีการจัดประสบการณ์ ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข จัดบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยและมีประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำ
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีของผู้เรียนต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะร่างกายและจิตสังคม

ระดับคุณภาพ
กำลัง ปาน
ยอด
ดี ดีเลิศ
พัฒนา กลาง
เยี่ยม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

จากตาราง แสดงว่ า เมื่ อ สิ้ น ปี ก ารศึ ก ษา 2565 มี ค วามคาดหวั ง ด้ า นคุ ณ ภาพผู้ เรี ย น ระดั บ
การศึกษาขั้น พื้น ฐานของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีผ ลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
โดยรวมด้านคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
กำลัง ปาน
ยอด
ดี ดีเลิศ
พัฒนา กลาง
เยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
✓
1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
✓
✓
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
✓
✓
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
✓
เรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
✓
จัดการและการเรียนรู้
จากตาราง แสดงว่าเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2565 มีความคาดหวังด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนา
ครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุ ณ ภาพและจั ด ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การบริห ารจั ด การและการเรี ย นรู้ บรรลุ
มาตรฐานอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ
กำลัง ปาน
ดี ดีเลิศ
พัฒนา กลาง

ยอด
เยี่ยม
✓
✓

✓
✓
✓
✓

จากตาราง แสดงว่าเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2565 มีความคาดหวังด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้บรรลุมาตรฐานอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
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ส่วนที่ 2
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS)
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา โดยการ
วิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม (SWOT Analysis) ประกอบด้ ว ย วิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มปั จจั ย ภายนอก
(โอกาส และ ภาวะคุกคาม) และวิเคราะห์สภาพปัจจัยภายใน (จุ ดแข็ง และ จุดอ่อน) จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม พบโอกาส ภาวะคุกคาม จุดแข็ง และจุดอ่อน ดังนี้
ผลการวิเคราะสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก/ภายใน
ปัจจัยภายนอก
โอกาส (O: Opportunities)
ภาวะคุกคาม (T: Threats)
1. โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชน 1. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทาง
และผู้ปกครอง
เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมต่อนักเรียน
2. มูลนิธิฯ สมาคมฯ เครือข่ายต่างๆ และ
2. นักเรียนนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน
หน่วยงานและองคการณ์ภาครัฐและเอกชนให้การ กระบวนการเรียนรู้ได้ไม่เท่าเทียมกัน
สนับ สนุนกิจกรรมของโรงเรียน
3. การให้บริการสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
3. สถานที่ตงั้ ของโรงเรียนอยู่ในนสภาพแวดลอ้มที่ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่ไม่ครอบคลุม ส่งผลต่อการ
เหมาะสมและเป็นแหล่งบริการให้กับชุมชน และ จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
เป็นจุดศูนย์กลางของพื้นที่ที่เป็นศูนย์ราชการ
4. การใช้โปรแกรมเทคโนโลยีทงั้ ของครูและ
อำเภอ
นักเรียนขาดประสิทธิภาพ
4. มีแหล่งสืบคน้ขอ้มูล แหล่งเรียนรู้นวตักรรม
5. เศรษฐกิจในชุมชนในภาวะตกต่ำ ไม่เอื้อ
และเทคโนโลยี หลากหลายทั้งสถาบันการศึกษา ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของ
และองค์การเอกชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน
โรงเรียน
5. มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย อุปกรณ์การสอน
6. องค์การเอกชน มูลนิธิฯ สมาคมฯ เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการครบครัน
ต่าง ๆ สนับสนุนงบประมาณของโรงเรียนไม่เต็มที่
6. การระดมทรัพยากรของโรงเรียนเป็นไปตาม
เนื่องจากสังคมโลกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย
เป้าหมาย
จากภาวะสงคราม (สงครามยูเครน-รัสเซีย) และ
7. รายได้ของชุมชน และผู้ปกครองอยู่ในระดับ
โรคระบาด (covid-19)
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ปัจจัยภายนอก
โอกาส (O: Opportunities)
ภาวะคุกคาม (T: Threats)
ปานกลางค่อนข้างดีมีผลต่อการส่งเสริมสนับสนุน 7. นโยบายเกี่ยวกับการกำหนดอัตราบรรจุ
โรงเรียน
การ คัดเลือกสรรหาไม่เอื้อต่อความต้องการของ
8. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐมีความ โรงเรียน มีความล่าช้า
เพียงพอ
9. แนวทางพัฒนาผเู้รียนไปสู่ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และมาตรฐานสากล
10. นโยบายเรียนฟรี 15 ปีส่งผลดีต่อการ
ดำเนินงานของโรงเรียน

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน
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ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (T: Strengths)
1. โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายได้ชัดเจน
โดยมุ่งเน้นคุณภาพและคุณธรรมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2. โครงสร้างการบริหารราชการในสถานศึกษา
ชัดเจน
3. การจัดหลักสูตรมีความหลากหลายและ
ครอบคลุม ตอบสนองความต้องการของ สังคม
และชุมชน
4. บุคลากรมีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ครอบคลุม ตรงกับความต้องการของ
องค์การ
5. ครูเป็นแบบอย่างที่ดใี ห้กับนักเรียน
6. การระดมทรัพยากรช่วยสนับสนุนการพัฒนา
การศึกษา
7. โรงเรียนมีสภาพคล่องในการเบิกจ่ายเงินภายใต้
ความถูกต้อง ถูกระเบีบยกฎหมาย
8. วัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน
มีความพร้อมและเพียงพอ
9. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานร่วมมือ
กับองค์การที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเพื่อการพัฒนา
10. การกำหนดโครงสร้างการบริหารแบบ
กระจายอำนาจ และการบริหารแบบมีส่วนร่วม
มีประชุม วางแผน นิเทศการดำเนินกิจกรรม
บุคลากรมีความสามัคคี การเสริมแรง การจูงใจ
รวมทั้งการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร
กราฟแสดผลการวิเคราะห์ SWOT

จุดอ่อน (W: Weaknesses)
1. เกณฑ์มาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาทักษะการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน
3. ความขัดแย้งทางความคิด และทัศนคติการจัด
การศึกษาของบุคลากร
4. ความเข้มแข็งของการพัฒนากิจการนักเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
6. ความเข้มแข็งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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จากการระดมสมองการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม พบว่า โรงเรียนอยู่ใน
ตำแหน่งเอื้อและแข็ง ปรากฎดังกราฟแสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้ดม ดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 กราฟแสดผลการวิเคราะห์ SWOT
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ตารางที่ 1 ตารางการวิเคราะห์คะแนนผลการวิเคราะห์ SWOT (จากโปรแกรมสำเร็จรูปการวิเคราะห์ SWOT)
SO (จุดแข็งและโอกาส)
+ โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายได้ชัดเจน โดยมุ่งเนน้คุณภาพและคุณธรรมของครู
และบุคลากรทางการศึกษา
+ โครงสร้างการบริหารราชการในสถานศึกษาชัดเจน

0.4

+ โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและผู้ปกครอง

+ มูลนิธิฯ สมาคมฯ เครือข่ายต่างๆ และหน่วยงานและองคการณ์ภาครัฐและ
0.4 เอกชนให้การสนับ สนุนกิจกรรมของโรงเรียน

0.4
0.4

+ การจัดหลักสูตรมีความหลากหลายและครอบคลุม ตอบสนองความต้องการของ
สังคม และชุมชน

0.5

+ สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในนสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมและเป็นแหล่งบริการ
ให้กับชุมชน และเป็นจุดศูนย์กลางของพื้นที่ที่เป็นศูนย์ราชการอำเภอ

0.5

+ บุคลากรมีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม ตรงกับความ
ต้องการขององค์การ

0.4

+ มีแหล่งสืบคน้ขอ้มูล แหล่งเรียนรู้นวตักรรมและเทคโนโลยี หลากหลายทั้ง
สถาบันการศึกษาและองค์การเอกชนทีอ่ ยู่ใกล้โรงเรียน

0.4

+ ครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน

0.4 + มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย อุปกรณ์การสอน ห้องปฏิบัติการครบครัน

0.4

+ การระดมทรัพยากรช่วยสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา

0.5 + การระดมทรัพยากรของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย

0.4

+ โรงเรียนมีสภาพคล่องในการเบิกจ่ายเงินภายใต้ความถูกต้อง ถูกระเบีบยกฎหมาย

0.5 + รายได้ของชุมชน และผูป้ กครองอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดีมีผลต่อการ
0.4 ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน

0.5

+ วัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน มีความพร้อมและเพียงพอ
+ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมมือกับองค์การที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
เพื่อการพัฒนา
+ การกำหนดโครงสร้างการบริหารแบบกระจายอำนาจ และการบริหารแบบมีสว่ น
ร่วม มีประชุม วางแผน นิเทศการดำเนินกิจกรรม บุคลากรมีความสามัคคี การ
เสริมแรง การจูงใจ รวมทั้งการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร

0.4

0.5

รวม=4.4 เฉลี่ย=INF

+ การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐมีความเพียงพอ

0.5

+ แนวทางพัฒนาผเู้รียนไปสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมาตรฐานสากล

0.3

+ นโยบายเรียนฟรี 15 ปีส่งผลดีต่อการดำเนินงานของโรงเรียน

0.4

รวม=4.2 เฉลี่ย=INF
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ST (จุดแข็งและภัยคุกคาม)
+ โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายได้ชัดเจน โดยมุ่งเนน้คุณภาพและคุณธรรมของครู
และบุคลากรทางการศึกษา
+ โครงสร้างการบริหารราชการในสถานศึกษาชัดเจน
+ การจัดหลักสูตรมีความหลากหลายและครอบคลุม ตอบสนองความต้องการของ
สังคม และชุมชน
+ บุคลากรมีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม ตรงกับความ
ต้องการขององค์การ
+ ครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน
+ การระดมทรัพยากรช่วยสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
+ โรงเรียนมีสภาพคล่องในการเบิกจ่ายเงินภายใต้ความถูกต้อง ถูกระเบีบยกฎหมาย
+ วัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน มีความพร้อมและเพียงพอ
+ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมมือกับองค์การที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
เพื่อการพัฒนา
+ การกำหนดโครงสร้างการบริหารแบบกระจายอำนาจ และการบริหารแบบมีสว่ น
ร่วม มีประชุม วางแผน นิเทศการดำเนินกิจกรรม บุคลากรมีความสามัคคี การ
เสริมแรง การจูงใจ รวมทั้งการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร

0.4

+ บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทาง เทคโนโลยทีี่ไม่เหมาะสมต่อนักเรียน

0.3

+ นักเรียนนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ได้ไม่เท่าเทียมกัน

0.3

0.4 + การให้บริการสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่ไม่ครอบคลุม
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
0.5
+ การใช้โปรแกรมเทคโนโลยทั้งของครูและ นักเรียนขาดประสิทธิภาพ
0.4 + เศรษฐกิจในชุมชนในภาวะตกต่ำ ไม่เอื้อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน
0.4 + องค์การเอกชน มูลนิธิฯ สมาคมฯ เครือข่ายต่าง ๆ สนับสนุนงบประมาณของ
0.5 โรงเรียนไม่เต็มที่เนื่องจากสังคมโลกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากภาวะสงคราม
0.5 (สงครามยูเครน-รัสเซีย) และ โรคระบาด (covid-19)

0.3
0.6
0.375

0.6

0.4 + นโยบายเกีย่ วกับการกำหนดอัตราบรรจุ การ คัดเลือกสรรหาไม่เอื้อต่อความ
0.6
ต้องการของโรงเรียน มีความล่าช้า
0.4
รวม 3.075 เฉลี่ย=INF
0.5

รวม 4.4 เฉลี่ย=INF
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WO (จุดอ่อนและโอกาส)
+ เกณฑ์มาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

0.6 + โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและผู้ปกครอง

+ การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
+ ความขัดแย้งทางความคิด และทัศนคติการจัดการศึกษาของบุคลากร
+ ความเข้มแข็งของการพัฒนากิจการนักเรียน
+ กิจกรรมเสริมหลักสูตร
+ ความเข้มแข็งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

0.4

0.45 + มูลนิธิฯ สมาคมฯ เครือข่ายต่างๆ และหน่วยงานและองคการณ์ภาครัฐและ
0.45 เอกชนให้การสนับ สนุนกิจกรรมของโรงเรียน
0.375 + สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในนสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมและเป็นแหล่งบริการ
ให้กับชุมชน และเป็นจุดศูนย์กลางของพื้นที่ที่เป็นศูนย์ราชการอำเภอ
0.45
+ มีแหล่งสืบคน้ขอ้มูล แหล่งเรียนรู้นวตักรรมและเทคโนโลยี หลากหลายทั้ง
0.6
สถาบันการศึกษาและองค์การเอกชนทีอ่ ยู่ใกล้โรงเรียน

รวม 2.925 เฉลี่ย=INF + มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย อุปกรณ์การสอน ห้องปฏิบัติการครบครัน

0.4
0.5
0.4
0.4

+ การระดมทรัพยากรของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย

0.4

+ รายได้ของชุมชน และผูป้ กครองอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดีมีผลต่อการ
ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน

0.5

+ การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐมีความเพียงพอ

0.5

+ แนวทางพัฒนาผเู้รียนไปสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมาตรฐานสากล

0.3

+ นโยบายเรียนฟรี 15 ปีส่งผลดีต่อการดำเนินงานของโรงเรียน

0.4

รวม 4.2 เฉลี่ย=INF
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WT (จุดอ่อนและภัยคุกคาม)
+ เกณฑ์มาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
+ การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
+ ความขัดแย้งทางความคิด และทัศนคติการจัดการศึกษาของบุคลากร
+ ความเข้มแข็งของการพัฒนากิจการนักเรียน
+ กิจกรรมเสริมหลักสูตร
+ ความเข้มแข็งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

0.6 + บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทาง เทคโนโลยทีี่ไม่เหมาะสมต่อนักเรียน

0.3

0.45 + นักเรียนนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ได้ไม่เท่าเทียมกัน

0.3

0.45 + การให้บริการสือ่ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่ไม่ครอบคลุม
0.375 ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
0.45 + การใช้โปรแกรมเทคโนโลยทั้งของครูและ นักเรียนขาดประสิทธิภาพ
0.6 + เศรษฐกิจในชุมชนในภาวะตกต่ำ ไม่เอื้อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน

รวม 2.925 เฉลี่ย=INF

0.3
0.6
0.375

+ องค์การเอกชน มูลนิธิฯ สมาคมฯ เครือข่ายต่าง ๆ สนับสนุนงบประมาณของ
โรงเรียนไม่เต็มที่เนื่องจากสังคมโลกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากภาวะสงคราม
(สงครามยูเครน-รัสเซีย) และ โรคระบาด (covid-19)

0.6

+ นโยบายเกีย่ วกับการกำหนดอัตราบรรจุ การ คัดเลือกสรรหาไม่เอื้อต่อความ
ต้องการของโรงเรียน มีความล่าช้า

0.6

รวม 3.075 เฉลี่ย=INF
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จากกราฟ แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีค่าโอกาส 4.2 และมี
ค่าจุดแข็ง 4.5 ค่าภัยคุกคาม 3.075 และค่าจุดอ่อน อยู่ที่ 2.925 แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุ ส าสน์ ) อยู่ ในตำแหน่ ง SO Strategies ซึ่ งเป็ น สถานการณ์ ที่ท างโรงเรียนได้เปรียมมากที่ สุ ด
ประกอบไปด้ ว ยโอกาสจากปั จ จั ย ภายนอกและจุ ด แข็ งขององค์ ก าร ซึ่ ง โรงเรี ย นสามารถใช้ ก ลยุ ท ธ์
“ภายนอกเอื้อและภายในเด่น ” ถือเป็นสถานการณ์ ดาวรุ่ง (Public sector star) ดังนั้น โรงเรียนควร
ดำเนินการเชิงรุก (Aggressive) ในสถานการณ์แบบผู้แสวงหา (Prospector)
อย่ างไรก็ตามโรงเรีย นควรเฝ้ าระวัง ภั ยคุกคามจากภายนอกซึ่งมีค่าคะแนนที่ วัดได้ถึง 3.075
สรุปผลการวิเคราะห์ คือ โรงเรียนมีจุดแข็งภายในสูงสุด (4.4) รองลงมาคือโอกาสจากภายนอก (4.2) มีภัย
คุกคามจากภายนอก (3.075) และมีจุดอ่อนภายใน (2.925) ตามลำดับ
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการบริหารโรงเรียน
ทิศทางการบริหารโรงเรีย น โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุส าสน์) ดำเนินการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชีย งราย เขต 3 มาเป็ นกรอบและทิ ศทางในการดำเนิน การกำหนดทิ ศ ทางการบริห าร
โรงเรียน ตามลำดับดังนี้
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษา
เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ผู้เรียนมีโอกาส ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ
มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้ นฐานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ดังนี้
วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัย
จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็ นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา และ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
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7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
8. พัฒ นาระบบการบริห ารจัดการศึกษาทุกระดั บ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิ จิทั ล
(Digital Technology)
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
2. ผู้ เรี ยนทุ กช่ วงวั ยในระดั บการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ได้ รั บการศึ กษาที่ มี คุ ณ ภาพ ตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
วางแผนในการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ และสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย จากภัย
พิบั ติและภัย คุกคามทุกรูป แบบ สามารถปรับ ตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบั ติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิต ใหม่
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัล
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์
6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์
1. กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
2. กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
3. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัย
พิบั ติ และภัยคุกคามทุกรูป แบบ สามารถปรับตัวต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิ ถีชีวิตใหม่
รวมถึงการจัด สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ปี 2565
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการ
ร้อยละ
85
สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
แบบใหม่ ทุกรูปแบบ
2 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนา
ร้อยละ
80
การจัดการศึกษาตามบริบท
แนวทางการพัฒนา
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1

สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากร ทาง
การศึกษา ให้สามารถวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ ความ
เสี่ยง และดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และ
โรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการ
ป้องกันและแก้ไข เกี่ยวกับภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ำ ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิต และ

สพฐ.
(ฉก.ชน.)
สพท.
รร.

2

3

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
สพฐ.
(สวก. สอ.
สตผ.)

สพฐ.
(ฉก.ชน.)
สพท.
รร.

สพฐ.
(สวก. สนก.)

สพฐ.

สพฐ.
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ที่

ตัวชี้วัด
ทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน เพื่อรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ

4

5

6

7

หน่วยนับ
(สวก.)
สพท.
รร.

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

(สทร. สกก.
ฉก.ชน.)

ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง สพฐ. (สทร.) สพฐ. (ศบศ.)
สพท.
ที่นำไปสู่ Digital Life & Learning รวมถึงความพร้อม ของ
รร.
ครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อความ
ปลอดภัย เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม
สพท.
ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์การ
รร.
เรียนรู้ ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย
มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา
สพฐ.
เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคาม
(ฉก.ชน.)
ทุกรูปแบบ ได้อย่างทันท่วงที เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การ
สพท.
แสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น
รร.
(Bully) ความรุนแรงในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ
และยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
สพฐ. (สพร.)
พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้ง
สพฐ.
สพท.
เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ
(สพก.จชต.
รร.
และกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากความไม่
ฉก.ชน.)
สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย
2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
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4. เด็กกลุ่ มเสี่ ย งที่ จ ะออกจากระบบการศึกษา เด็ กตกหล่ น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการ
ช่วยเหลือ ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ปี 2565
1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยละ
70
2 จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ
คน
3,315,554
ทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสม ตามความจำเป็น
3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
ร้อยละ
20
นักเรียนยากจน
แนวทางการพัฒนา
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1

สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัย
อย่างเสมอภาค โดยการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และ
ช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) ทุกคน ให้ได้รับการดูแล
และส่งเสริมพัฒนาการ จากสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่มี
คุณภาพ ตามมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของ
ผู้เรียน ความถนัด และศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐาน
การศึกษาเพื่ออาชีพ
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการค้นหา เฝ้าระวัง
ติดตาม และประสานช่วยเหลือ ประชากรวัยเรียนระดับ

สพฐ.
(สนผ.)
สพท.
รร.

2

3

สพฐ.
(สนผ.)
สพท.
รร.
สพฐ.
(สนผ.)

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
สพฐ.
(สวก. สศศ.)

สพฐ.
(สวก. สบว.
สมป. ศบศ.
สนก. สศศ.
สพก.จชต.)
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ที่

4

5
6

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าถึง
การศึกษา ที่มีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล และสนับสนุนให้มีข้อมูล องค์ความรู้ และ
แนวทาง/วิธีการ/ เครื่องมือ ที่จำเป็นในการป้องกันนักเรียน
ออกจากระบบการศึกษา
พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี
สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ การวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็ก
พิการ และเด็กด้อยโอกาส
ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาส
ทางการศึกษา
ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาส
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สพท.
รร.

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

สพฐ.
สพฐ.
(สศศ.)
(สทร. สวก.)
สพท.
รร.
สพฐ. (สทร.) สพฐ. (สนก.)
สพท. รร.
สพฐ.
สพฐ. (สนผ.)
(สนก.)
สพท. รร.

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
2. ผู้ เรียนทุกช่วงวัย ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อม ทั้ง
ทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
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4. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุ ณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ปี 2565
1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะ ที่
ร้อยละ
80
จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ
ร้อยละ
80
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
3 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ
90
4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ร้อยละ
41.33
(O-NET)
5 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และ
ร้อยละ
90
มัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษ
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์
ที่กำหนด
6 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยละ
70
ได้รับ การเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
7 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ร้อยละ
10
ตามพหุปัญญา
8 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
ร้อยละ
10
รายบุคคล
9 จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
โรงเรียน
220
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
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แนวทางการพัฒนา
ที่

แนวทางการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน
1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน
เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ
2 พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple
Intelligences)

3

4

5

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สพฐ.
(ทุกสำนัก)
สพท.
รร.

สพฐ.
(สวก.)
สพท. รร.

พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน
สพฐ.
คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ
(สวก.)
เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีด
สพท.
ความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ
รร.
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน สพฐ. (สทร.)
ที่นำไปสู่ Digital Life & Learning
สพท. รร.
ดำเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนัดของ
ผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและส่งเสริมขีด
ความสามารถ ตามศักยภาพ

หน่วยงาน
ร่วม

สพฐ.
(สบว. สมป.
สนก. ศบศ.
ศนฐ.)
สพฐ. (สบว.
สมป. สนก.
ศบศ. ศนฐ.
สทศ.)

สพฐ. (สวก.
สบว. ศบศ.
สนก. ศนฐ.)
สพฐ. (สวก.) สพฐ. (สนก.)
สพท. รร.
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แนวทางการพัฒนา

คุณภาพครู
6 ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้
รูปแบบ Active Learning / Co-creation ให้กับผู้เรียน
ในทุกระดับชั้น
7

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
ร่วม

สพฐ.
สพฐ.
(สวก. สนก.) (สนก. ศนฐ.)
สพท.
รร.
สพฐ. (ศบ
สพฐ.
ศ.) สพท.
(สนก.)
รร.

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีความรู้
ความสามารถ ในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
รวมถึงมีความรู้ และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New
Normal) มีแรงจูงใจ ในความเป็นครูมืออาชีพ
8 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
สพฐ.
สพฐ.
การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนา
(สพร.)
(กพร. สน.
รายบุคคล ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูง
สพท.
ศบศ.)
ตามมาตรฐานนานาชาติของครู มีจรรยาบรรณ และ
รร.
จิตวิญญาณความเป็นคร
หลักสูตรและอื่น ๆ
9 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลาง
สพฐ. (สวก.)
สพฐ.
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานของ
สพท.
(ศนฐ.)
สามมโนทัศน์หลัก คือ Career Education , Competency
รร.
Building , Creative Education
10 ส่งเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้
สพฐ.
สพฐ. (ศนฐ.)
(Assessment for Learning) ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท
(สทศ.)
ของสถานศึกษา โดยให้มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่น
สพท.
การทดสอบด้วยข้อสอบปรนัยและอัตนัย การประเมิน
รร.
ภาคปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และการ
ประเมิน ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นต้น
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ที่
11

12

13

14

15
16

17

หน่วยงานที่ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ร่วม
เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืน
สพฐ.
สพฐ.
ในการจัดการเรียนรวม
(สศศ.)
(สนก. (ศรต.)
สพท. รร. สมป. ศนฐ.)
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
สพฐ.
สพฐ.
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งดำเนินการให้มี
(สนก.)
(สบน. สทศ.)
การขยายผล
สพท. รร.
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม
สพฐ.
ด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
(ศบศ.)
สพท.
รร.
บูรณาการการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อด้านอ า ชี พ และการ สพฐ. (สวก.)
สพฐ.
ประกอบอาชีพ หรือการมีงานทำตามความต้องการ และ
สพท.
(สมป. ศนฐ.
ความถนัดของผู้เรียน
รร.
สนก.)
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐาน
สพฐ. (สวก.) สพฐ. (ศนฐ.)
สถานพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติ
สพท. รร.
สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู สายสามัญ ปฐมวัย สพฐ. (สพร.)
การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้อง กับ
สพท. รร.
บริบทพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการ
บริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ
ระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพี่เลี้ยง ใน
สถานศึกษา
เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ
สพฐ.
เป็นเลิศ (HCEC) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ
(ศบศ.)
พัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
สพท.
รร.
แนวทางการพัฒนา
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการนำ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาและพื้นที่น วัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับ สนุนให้มีค วามคล่ อ งตัว และเอื้อต่อ
การบริหาร และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท
3. สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา สถานศึกษา
มีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
4. สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา สถานศึกษา
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
ตัวชี้วัด
ที่
1
2
3

4

ตัวชี้วัด
ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
ที่เป็นดิจิทัล
สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพื่อการเรียนการสอน และงานที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่องานอื่น ๆ
ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขต
พื้นที่พิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที
ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
80

สัดส่วน

3:2

ร้อยละ

80

ร้อยละ

50

หน่วยนับ
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แนวทางการพัฒนา
ที่

ตัวชี้วัด

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการ ที่แตกต่างของนักเรียน และ
ผู้รับบริการทุกประเภท รวมทั้ง พัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อปรับปรุงการบริการ กระบวนงาน ตลอดจนการพัฒนา
จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ ทั้งในภาพรวม
และเฉพาะกลุ่มได้โดยสามารถเชื่อมโยงกับ ฐานข้อมูลกลาง
ของหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
ในทุกมิติ
2 พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับ
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างสะดวก

หน่วยนับ
สพฐ.
(สทร.)
สพท.
รร.

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
สพฐ.
(สนผ. สพร.
สทศ. สศศ.)

สพฐ.
สพฐ.
(สทร.)
(สนผ. สนก.
สพท.
สทศ. สศศ.)
รร.
3 ส่งเสริม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มี สพฐ. (สทร.) สพฐ. (สนก.)
ประสิทธิภาพทุกระดับ
สพท.
รร.
การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรม
4 สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสำหรับโรงเรียนที่สามารถ
สพฐ.
ดำเนินการ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
(สนก.
(ศรต.))
สพท.
รร.
5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัด
สพฐ.
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หน่วยนับ

การศึกษาที่มีคุณภาพ

(สอ. สนผ.
สนก.) รร
6 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
สพฐ.
โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้
(สนผ. สนก.
อย่างมีคุณภาพ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
(ศรต.))
ของพื้นที
สพท. รร
7 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้
สพฐ.
มีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
(สนก.
(ศรต.))
สพท. รร.
8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ สพฐ. (สนผ.
และพื้นที่พิเศษ อาทิ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
สพก.จชต.)
โรงเรียน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนในเขตพัฒนา
สพท. รร
พิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
9 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนา
สพฐ.
นวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร
(สบน.)
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพท. รร.
สพฐ. (สทศ.
10 พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้
ศนฐ.)
สถานศึกษา มีความเข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพ
สพท. รร.

การบริหารงบประมาณ
11 จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษา
ในการขับเคลื่อน นโยบาย ตามความต้องการและจำเป็น
ของผู้เรียนและสถานศึกษา ในบริบทของแต่ละพื้นที่ และ
กระจายอำนาจการบริหาร และงบประมาณไปสู่สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยลดกิจกรรมที่ดำเนินการ
จากส่วนกลาง เน้นกำกับทิศทาง และติดตามประเมินผล

สพฐ.
(สนผ. สคส.
สตผ. สน.
และทุก
สำนัก)

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
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ตัวชี้วัด

12 สนับสนุนให้มีการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานให้เหมาะสม
การบริหารงานบุคคล
13 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

สพฐ.
(สนผ. สศ
ศ.) สพท.
สพฐ. (สพร.)
สพท. รร.

สพฐ. (สนก.)

14 พัฒนาบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
สพฐ.
ขั้นพื้นฐาน ด้านการวางกลยุทธ์องค์กร การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(กพร. สพร.
ของงาน และการสร้างสุขในองค์กร และพัฒนาบุคลากรใน
ศบศ.) สพท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านความเชื่อมโยงจากนโยบาย
สู่การปฏิบัติ วัฒนธรรมการให้บริการ และการสร้างเครือข่าย
การทำงาน และให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มาตรฐาน
ตำแหน่ง และวิทยฐานะ พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ มาตรฐานตำแหน่ง
และวิทยฐานะ
15 บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา เพื่อลดภาระงานอื่นของครู สพฐ. (สพร.) สพฐ. (สนผ.)
ที่ไม่ใช่การสอน และบริหารอัตรากำลังในสำนักงานทุกระดับ
สพท.
ให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
รร.
การศึกษา
16 พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส
สพฐ.
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากร
(สนก.)
ในหน่วยงานทุกระดับ นำหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ
สพท. รร.
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
17 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพฐ. (ศนฐ.)
ขั้นพื้นฐาน
สพท. รร.
18 บูรณาการระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัด
สพฐ. (สตผ.)
สพฐ.
การศึกษาในเชิงนโยบาย Agenda-based และ Area-based สพท. รร. (กพร. สพร.)
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ที่

ตัวชี้วัด

ระดับคลัสเตอร์ (Cluster) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
19 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรอื่น ๆ โดยเพิ่ม
บทบาท และกรอบภารกิจที่ตอบสนองต่อนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการมากขึ้น

หน่วยนับ

สพฐ.
(สนก.)
สพท. รร.

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

สพฐ. (สตผ.
สอ. สกก.)

การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2564-2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็ นกรอบทิศทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580
แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นการศึ ก ษา (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) แผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.2560-2579
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ.2563-2565) สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 เพื่อให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมาย การให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดแนวทางในการบริหารแผน
สู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างการรั บ รู้และความเข้าใจให้ กับผู้ บริห ารและบุ คลากรในหน่ว ยงานทุกระดับ ในความ
เป็ น มา และความเชื่ อ มโยงของแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (พ.ศ.2564-2565) สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับนโยบายและแผนที่สำคัญอื่น ๆ และสาระสำคัญของแผนปฏิบัติ
ราชการ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
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2. เน้ น ย้ ำให้ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานในสั ง กัด ทุก ระดับ ให้ ค วามสำคัญ ในการพิ จารณาแผนพั ฒ นา
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2564-2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการกำหนด นโยบาย แผน และการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนในหน่วยงานทุกระดับ
3. บู ร ณาการแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สู่ แ ผนต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด เพื่ อ
ขับเคลื่อน นโยบายและกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกัน
4. กำกับ ติดตาม การนำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
และแผนต่าง ๆ ในระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เงื่อนไขความสำเร็จ
แผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2564-2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีเงื่อนไขความสำเร็จ ดังนี้
1. ความต่อเนื่องด้านนโยบายทุกระดับ
2. หน่วยงานทุกระดับมีแผนและกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว
3. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบริหารจัดการ
อย่างต่อเนื่ องและครอบคลุ มภารกิจ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิ ทธิภ าพในการสนับสนุน
ทรัพยากรดังกล่าว
4. การดำเนินการของหน่วยงานทุกระดับเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้
หน่วยงาน องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กร
ภายนอกอื่น ๆ เพือ่ สนับสนุนการดำเนินงานตามแผน
6. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการตามบทบาท ดังนี้
6.1 ส่วนกลาง รวมถึงสำนักต่าง ๆ ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกัน จัดทำ
แผนปฏิบัติราชการหรือแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังกล่าว
6.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว ไปพิจารณา
จัดทำหรือปรับแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ แผนปฏิบัติการประจำปี
6.3 สถานศึกษา นำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบการจัดทำหรือปรับแผนต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา
หมายเหตุ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สพป.เชียงราย เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
วิสัยทัศน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นองค์กรคุณภาพ มุ่งส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
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1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง ยกย่องเชิดชู สถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ส่ งเสริม สนั บสนุ น และพั ฒนาผู้ เรียนให้ มีคุณภาพ คุ ณธรรม จริยธรรม ซื่ อสั ตย์ สุ จริต มี จิต
สาธารณะ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะ ภาษา ทักษะด้าน
เทคโนโลยี สามารถอ่านออกเขียนได้ มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
3. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง การศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
4. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาผู้ บ ริห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ มี มาตรฐาน
จรรยาบรรณ ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน และมีจิตวิญญาณความเป็นมืออาชีพ
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
6. พัฒนาคุณภาพของสำนักงาน ให้มีความเป็นมาตรฐาน มีผลการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ AA Excellence ให้บริการด้วยความรวดเร็ว (เป็น ระบบ รวดเร็ว
ทันเวลา และทำงานเป็นทีม) เต็มใจ (ให้ บริการด้วยความเต็มใจ เสมอภาค เป็นกัลยา นิมิตรที่ดี) และ
ถูกต้อง (ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ บ นพื้ น ฐานของธรรมาภิบ าล รักษาผลประโยชน์ ของทางราชการ น้อ มนำหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน)
เป้าประสงค์หลัก
1. High Quality Student คุณ ภาพผู้เ รีย น ผู้เ รีย นมีคุณ ธรรม จริย ธรรม และ คุณ ลัก ษณะ
อันพึงประสงค์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีทักษะ วิชาการ ทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ ทักษะภาษา ทักษะทางเทคโนโลยี สามารถอ่านออกเขียนได้และมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
2. High Quality Teacher คุณภาพครู ครูเป็นผู้ มีความรู้ดี (ความสามารถทาง วิชาการที่รู้ลึ ก รู้
รอบและรู้จริง) มีจิตวิญาณความเป็นครูมืออาชีพ (รักในอาชีพ เป็นผู้เสียสละ อดทน มุ่งมั่น ทุ่มเทในการ
ปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ศรัทธาในผลสำเร็จที่เกิดจากการ ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนให้
อยู่ในหลักศีลธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ แสวงหาความรู้ และพร้อมที่ จะพัฒนาตนเองตลอดเวลา)
3. High Quality School คุณภาพสถานศึกษา สถานศึกษามีความสะอาด มีความ ปลอดภัยจาก
ภัยพิ บั ติและภัย คุกคามทุ กรู ป แบบ บรรยากาศร่มรื่น น่าอยู่ น่ายลมีอัตลั กษณ์ และจุดเด่น หรือ Best
Practice ของตนเอง
4. High Quality Office คุณภาพของสำนักงาน สำนักงานมีความเป็นมาตรฐานใน ระดับดีเยี่ยม
มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ AA Excellence ให้บริการด้วย
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ความรวดเร็ว (เป็นระบบ รวดเร็ว ทันเวลา และทำงานเป็นทีม) เต็มใจ (ให้บริการด้วยความเต็มใจ เสมอ
ภาค เป็นกัลยาณมิตรที่ดี) และ ถูกต้อง (ปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของ ธรรมาภิบาล รักษาผลประโยชน์ของ
ทางราชการ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน)
จุดเน้น
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2565 สำนั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 3 ได้
กำหนดจุดเน้นในการพัฒนา ดังนี้
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
2. ส่ งเสริ ม การจั ด การศึ ก ษาที่ เน้ น ทั ก ษะอาชี พ และทั ก ษะชี วิ ต ของผู้ เรี ย น เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3. ส่ งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีความสามารถด้ านการอ่าน การเขียน ภาษาไทย ด้าน
คณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์
กลยุทธ์หน่วยงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาและ
ยกระดับการศึกษาขั้นพฐานฐาน ประจำปีการงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
2. กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
3. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
เป้าหมาย
ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า

ค่า
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1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน
ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและ
ภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ
2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความ เข้าใจ และสามารถดำเนินการตามแนวทางในการ
จัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal)
3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการ
ภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ
ซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
4 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องการจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ สามารถ
นำ ความรู้ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได

เป้าหมาย
สพป.ชร.3

เป้าหมาย
สพฐ.

ร้อยละ

95

85

ร้อยละ

85

80

ร้อยละ

85

80

ร้อยละ

85

80

แนวทางการพัฒนา
1. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถ วิเคราะห์
ประเมิน สถานการณ์ ค วามเสี่ ย ง และดำเนิ น การตามแนวทางในการจัด การภั ยพิบั ติ และภั ย คุ กคาม
ทุกรูปแบบให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
2. ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ รู้จั ก วิ ธี ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไขเกี่ ย วกั บ
ภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม
ไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ตลอดจนพฤติกรรมที่พึง ประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน เพื่อรองรับ
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ
4. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ วิเคราะห์
ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ

55

5. เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ได้อย่าง ทันท่วงที เช่น
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น (Bully) ความรุนแรง
ในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคี เครือข่าย
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
เป้าหมาย
1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย
2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค จนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
4. เด็ ก กลุ่ ม เสี่ ย งที่ จ ะออกจากระบบการศึ ก ษา เด็ ก ตกหล่ น และเด็ ก ออกกลางคั น ได้ รั บ
การช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับปฐมวัย
2 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีความสามารถพิเศษได้รบั การส่งเสริมและ
4
5

ที่

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และ
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตาม
ความจำเป็น
จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทาง การศึกษา
และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง การศึกษาที่เหมาะสม
ตามความจำเป็น

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ค่า
เป้าหมาย
สพป.ชร.3
90

ค่า
เป้าหมาย
สพฐ.

80

72

80

คน

20

คน

70

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย
สพป.ชร.3

ค่า
เป้าหมาย
สพฐ.
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6 จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ เข้าถึงบริการทาง
7
8

การศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา
ที่เหมาะสม ตามความจำเป็น
ร้อยละของผูเ้ รียนทีไ่ ด้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน
จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม ความถนัด
และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์
นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)

คน

50

ร้อยละ

20

คน

50

20

แนวทางการพัฒนา
1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเสมอภาค โดยการค้นหา เฝ้ าระวัง
ติ ด ตาม และช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ปฐมวั ย (3 - 5 ปี ) ทุ ก คน ให้ ได้ รั บ การดู แ ลและส่ งเสริ ม พั ฒ นาการจาก
สถานศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพให้แก่ ประชากรวัย
เรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียน ความถนัด และศักยภาพของ
แต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และประสาน ช่วยเหลือ
ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพ
และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และสนับสนุนให้มีข้อมูล องค์ความรู้ และ แนวทาง/
วิธีการ/เครื่องมือ ที่จำเป็นในการป้องกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา
4. พัฒนารูปแบบและวิธีการจั ดการเรียนรู้สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกทาง การศึกษา
สำหรับคนพิการ การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส
5. ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาสทางการศึกษา
6. ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมาย
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1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่สิทธิและหน้าที่
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
2. ผู้เรี ยนทุกช่ว งวัย ในระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานได้รับการศึกษาที่ มีคุณ ภาพตาม มาตรฐาน
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึ กษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู
4. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิ ตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี
ขึ้นไป
3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ผู้เรียนที่
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21
4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
5 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับ
ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนา และ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
6 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการ อ่าน

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย
สพป.ชร.3

ค่า
เป้าหมาย
สพฐ.

ร้อยละ

80

80

ร้อยละ

90

90

ร้อยละ

80

80

ร้อยละ

40

40

ร้อยละ

90

90

ร้อยละ

70

70
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ที่

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

ตัวชี้วัด
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการ ประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA
ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทางพหุปัญญา
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนา
พหุปัญญารายบุคคล
ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3R8C)
จำนวนโรงเรียนที่มีการดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้
ความเข้าใจ และความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ร้อยละของโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การ ดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ
ร้อยละของครูที่มีการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้ แบบ
Active learning
ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
ร้อยละของผู้บริหารสามารถนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย
สพป.ชร.3

ค่า
เป้าหมาย
สพฐ.

ร้อยละ

10

10

ร้อยละ

10

10

ร้อยละ

80

โรงเรียน

5

ร้อยละ

90

ร้อยละ

90

ร้อยละ
ร้อยละ

90
80

ร้อยละ

90

ร้อยละ

90

59

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็น ของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ
2. พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences)
3. พัฒ นาผู้เรียนให้ มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิ ตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล และภาษาต่ างประเทศ เพื่ อ เพิ่ ม ขีดความสามารถในการ แข่ งขั น
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่นำไปสู่ Digital Life & Learning
5. ดำเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถ และความถนัดของผู้เรียนเพื่อพัฒนาให้ สอดคล้องกับ
ศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถตามศักยภาพ
คุณภาพครู
1. ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning/Co-creation
ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น
2. พัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การ เรียนรู้
ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้ และ
ทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ
3. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง
โดยมีการพัฒนารายบุคคล ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตาม มาตรฐานนานาชาติ
ของครูมีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
หลักสูตรและอื่น ๆ
1. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ หลักสูตรสถานศึกษา
บนฐานของสามมโนทัศน์หลัก คือ Career Education, Competency Building, Creative Education
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การวั ด ประเมิ น ผลเพื่ อ การเรี ย นรู้ (Assessment for Learning) ที่
สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา โดยให้มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทดสอบ ด้วย
ข้อสอบปรนัยและอัตนัย การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และการประเมิน
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นต้น
3. เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืนในการจัดการเรียนรวม
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4. พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน
รวมทั้งดำเนินการให้มีการขยายผล
5. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
6. บูรณาการการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อด้านอาชีพ และการประกอบอาชีพ หรือการมีงานทำ
ตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน
7. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
8. สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูสายสามัญ ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ การศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการ บริหารจัดการกระบวนการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอน งานของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา
9. เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ งศู น ย์ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค คลเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ (HCEC) เพื่ อ เป็ น
ศูนย์กลางในการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และสถานศึกษามีการนำระบบ
ข้อมูลสารเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ที่เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะด้านงบประมาณและการ บริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการมี
ส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการที่เป็นดิจิทัล
2 สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพื่อการเรียนการสอน และ
งานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่องานอื่น ๆ

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย
สพป.ชร.3

ค่า
เป้าหมาย
สพฐ.

ร้อยละ

80

80

สัดส่วน

3:2

3:2
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ที่

ตัวชี้วัด

3 ร้อยละของเกณฑ์การประเมิน ITA
4 ร้อยละโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย
สพป.ชร.3

ร้อยละ
ร้อยละ

95ขึ้นไป
10

ค่า
เป้าหมาย
สพฐ.

การศึกษา บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

5 ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่ง มีระบบประกันคุณภาพ
ร้อยละ
90
ภายในและพร้อมรับการประเมินภายนอก
6 จำนวนของสถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบภายใน
โรงเรียน
70
ตามแผนการตรวจสอบประจำปี
แนวทางการพัฒนา
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของนักเรียน และ
ผู้รับบริการทุกประเภท รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้ อมูล เพื่อปรับปรุงการบริการ กระบวนงาน ตลอดจน
การพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการทั้งในภาพรวม และเฉพาะกลุ่มได้ โดยสามารถ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และปลอดภัยในทุกมิติ
2. พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึ กษาสำหรับประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก
3. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทุกระดับ
การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา
1. สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสำหรับโรงเรียนที่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่าง
มีคุณภาพ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4. บริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา ให้ ผู้ เรี ยนได้มี โอกาสรับ การศึ ก ษาที่ มี
คุณภาพ
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5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และพื้นที่พิเศษ อาทิ โรงเรียน
ในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นต้น
6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในระบบ
ประกันคุณภาพ
การบริหารจัดการ
1. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายตามความต้องการ
และจำเป็ น ของผู้ เรีย นและสถานศึกษาในบริบ ทของแต่ ล ะพื้น ที่ และกระจายอำนาจการบริห ารและ
งบประมาณไปสู่สถานศึกษา
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้านความเชื่อมโยงจากนโยบายสู่การปฏิบัติ
วัฒนธรรมการให้บริการ และการสร้างเครือข่ายการทำงาน และให้มี ความก้าวหน้าในวิชาชีพมาตรฐาน
ตำแหน่ ง และวิทยฐานะ พัฒ นาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ มีความก้าวหน้าในอาชีพ
มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ
4. บริ ห ารอัต รากำลั งในสถานศึ กษาเพื่ อลดภาระงานอื่ นของครูที่ ไม่ ใช่การสอน และบริห าร
อัตรากำลังในสำนักงานทุกระดับให้สอดคล้องกับภารกิจเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. พัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ นำหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็ นรูปธรรม อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
6. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ดำเนินการศึกษา และวิเคราะห์ เป้าหมายและ
ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุสาสน์) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในปีการศึกษา 2565 ดังนี้
วิสัยทัศน์
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
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พันธกิจ
1. พัฒ นาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถ ตามมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. จัดกระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อ
การพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
6. พัฒนาบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
8. ประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ างโรงเรีย น ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน และสร้า งภาคี เครือ ข่ า ย เพื่ อ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. ผู้ เรี ย นเป็ น ผู้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา เป็ น คนดี คนเก่ ง มี ค วามสุ ข มี ค วามรู้
ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณ ธรรม จริยธรรม มีความรับ ผิ ดชอบ ต่อตนเองและสั งคมบน
พื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
3. โรงเรี ย นมี ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ ส่ งเสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ทางวิช าการตามมาตรฐานสากล
ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม
4. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ
นักเรียน ใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มี
คุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบ ตามหลักธรรมาภิบาล
7. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
8. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
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จุดเน้น
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3. นั กเรี ย นเป็ น ผู้ มี คุณ ลั กษณะและทัก ษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทั กษะชีวิต ทั กษะอาชี พ
ทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะ
เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัด กระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรีย นเป็น
สำคัญ จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย
การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
8. การบริหารและการจัด การศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาคุณ ภาพผู้ เรีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู้มี คุณ ธรรม จริย ธรรมตามคุณ ลัก ษณะ
อัน พึงประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. พั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส ำคั ญ ตาม
มาตรฐานสากล
4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
5. พั ฒ นาอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อม แหล่ งเรียนรู้และภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
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กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพนักเรียนตามาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. พัฒนา คุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่การแข่งขันระดับสากล
4. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
5. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เน้นความเป็นสากลให้กับนักเรียน
6. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการใช้ภาษาเพื่อการจัดการเรียนรู้
7. เร่งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูในการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นพลโลก
ให้กับนักเรียน
8. เสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพครูให้ได้ตามมาตรฐานสากล
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
10. สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
11. สนับสนุนผู้บริหารและครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร
จัดการโรงเรียน
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ความสอดคล้ อ งของยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุ ท ธ์ เป็ น การชี้ ให้ เห็ น ว่ า กลยุ ท ธ์ เป็ น แนวทางการ
ดำเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ห ลั กที่ ได้ ก ำหนดไว้ ซึ่งสามารถจั ดหมวดหมู่ ของกลยุท ธ์เข้ ากั บ
ยุทธศาสตร์หลัก ได้ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้ เรี ยนตาม
มาตรฐานสากล เป็ น ผู้ มีคุ ณ ธรรม จริยธรรม
ตามคุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักเรียนตาม
มาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
พัฒนา คุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับ
นักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา คุณลักษณะความเป็นพลโลก
ให้กับนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่การแข่งขันระดับสากล
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาศั ก ยภาพของครู แ ละ กลยุทธ์ที่ 7 เร่งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
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ประเด็นยุทธศาสตร์
บุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์
ของครูในการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นพลโลก
ให้กับนักเรียน
กลยุทธ์ที่ 8 เสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
ศักยภาพครูให้ได้ตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักสูตรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
ตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่
เน้นความเป็นสากลให้กับนักเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัด กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการ และการสื่อสารและการใช้ภาษาเพื่อการจัดการ
มีส่วนร่วม
เรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 11 สนับสนุนผู้บริหารและครูในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารจัดการโรงเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 10 สร้างเครือข่ายกับโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ มาตรฐานสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและศักยภาพเป็นพลโลก
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองพัฒนางานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
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5. เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษามี ห ลั ก สู ต รที่ ต อบสนองกั บ ศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย นและเที ย บเคี ย ง
มาตรฐานสากล
6. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นการมี
ส่วนร่วม
7. เพื่อให้มีระบบประกันคุณภาพภายในทีเ่ ข้มแข็งและยั่งยืน
8. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ และ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
3. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้และทักษะ ที่จำเป็นตามหลั กสูตรมีความเป็นเลิ ศทางวิชาการ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. ร้อยละของนั กเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิ สัยด้านศิลปะ
ดนตรี กีฬา
5. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ โรงเรียน
6. ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ อันพึงประสงค์
และค่านิยม 12 ประการ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ร้อยละของครูและบุ คลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมและพัฒ นาตนให้มีศักยภาพและ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
8. ร้อยละของครูจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ร้ อ ยละของโรงเรี ย นมี ห ลั ก สู ต รการจั ด การเรีย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น สำคั ญ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
10. ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เฉลี่ย ในระดับ 2.5 ขึ้นไป
11. ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล
12. ร้อยละของโรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที่ก ำหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
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13. ร้อยละของกลุ่มบริหารมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
14. ร้ อ ยละโรงเรี ย นมี ก ารพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ เข้ ม แข็ ง บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามมาตรฐานมีคุณภาพ อยู่ในระดับดี
15. ร้อยละของสถานศึกษาการจัด โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
16. ร้ อ ยละของผู้ มี ส่ ว นร่ ว มทุ ก ภาคส่ ว น มี ค วามพึ งพอใจในการจั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม การจั ด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุ ณ ภาพ
ผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานสากล
เป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ และ
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด
กลยุทธ์
ป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักเรียน
ตามมาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ พัฒนา คุณลักษณะความ
เป็นพลโลกให้กับนักเรียนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นพลโลกให้กับนักเรียนอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
สู่การแข่งขันระดับสากล

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน การศึกษาและศักยภาพเป็น
พลโลก

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถ
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้า
ทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
และ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
3. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรมีความเป็น
เลิศทางวิชาการ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
4. ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตทีด่ ีมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะ นิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
5. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
โรงเรียน
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
6. ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำรงชีวิต
การประเมิน คุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณลักษณะ อันพึงประสงค์และค่านิยม
12 ประการ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
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กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครู กลยุทธ์ที่ 7 เร่งพัฒนากระบวนการ
และบุคลากรทางการศึกษา
จัดการเรียนรู้ของครูในการเสริมสร้าง
ศักยภาพความเป็นพลโลก
ให้กับนักเรียน
กลยุทธ์ที่ 8 เสริมสร้างแรงจูงใจในการ
พัฒนาศักยภาพครูให้ได้ตาม
มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตร
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบและกลไก
สถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การบริหารหลักสูตรสูค่ วามเป็น
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ที่เน้นความเป็นสากล
ให้กับนักเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการใช้เทคโนโลยี
บริหารการจัดการศึกษาด้วยหลัก
สารสนเทศและการสื่อสารและการใช้
ธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ภาษาเพือ่ การจัดการเรียนรู้

ป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

3. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 7. ร้อยละของครูและบุคลากร
มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ทางการ ศึกษาได้รบั การอบรมและ
พัฒนาตนให้มี ศักยภาพและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง
8. ร้อยละของครูจดั ทำงานวิจัยในชั้น
พัฒนางานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีทาง
เรียน สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
การศึกษา
สารสนเทศ
5. เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่
9. ร้อยละของโรงเรียนมีหลักสูตร
ตอบสนองกับศักยภาพของผู้เรียนและ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
เป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากลและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
10. ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
เฉลี่ย ในระดับ 2.5
11.ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล
6. เพือ่ ให้สถานศึกษามีระบบบริหาร
12. ร้อยละของโรงเรียนมีการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพด้วยหลัก จัดการศึกษาบรรลุตามมาตรฐาน
ธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม
การศึกษาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์

ป้าประสงค์

กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนให้เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 11 สนับสนุนผู้บริหารและครู
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน 7. เพื่อให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่ เข้มแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ กลยุทธ์ที่ 10 สร้างเครือข่ายกับ
สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปญ
ั ญา โรงเรียนมาตรฐานสากลทั้งในประเทศ
ท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
และต่างประเทศ
คุณภาพ

8. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
มีระดับ คุณภาพอยู่ในระดับดี
13. ร้อยละของกลุ่มบริหารมีระบบ
การบริหารจัดการอย่างมีคณ
ุ ภาพบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
14. ร้อยละโรงเรียนมีการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่เข้มแข็ง บรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
มาตรฐานมีคณ
ุ ภาพ อยู่ในระดับดี
15. ร้อยละความสำเร็จของสถานศึกษา
ในการจัด โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม
การจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ
16. ร้อยละของผู้มสี ่วนร่วมทุกภาคส่วน
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริม การจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนา คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2 ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และ ร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อสังคม
3 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เทียบเคียงมาตรฐานสากล
4 ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตทีด่ ีมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะ นิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
5 ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์โรงเรียน
6 ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมจริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ กิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมและพัฒนาตน
ให้มีศักยภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
8 ร้อยละของครูจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ
9 ร้อยละของโรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
10 ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 8 กลุม่ สาระ
การเรียนรู้เฉลี่ย ในระดับ 2.5 ขึ้นไป
11 ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านภาษา
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
12 ร้อยละของโรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภามีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี

หน่วยนับ
ร้อยละ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ของสถานศึกษา
100
40

ร้อยละ

60

ร้อยละ

90

ร้อยละ

90

ร้อยละ

90

ร้อยละ

100

ร้อยละ

90

ร้อยละ

100

ร้อยละ

80

ร้อยละ

100

ร้อยละ

100
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ที่

ตัวชี้วัด

13 ร้อยละของกลุม่ บริหารมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีคณุ ภาพบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
14 ร้อยละโรงเรียนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่เข้มแข็ง บรรลุวตั ถุประสงค์ตามมาตรฐานมีคณ
ุ ภาพ อยู่ในระดับดี
15 ร้อยละความสำเร็จของสถานศึกษาในการจัด โครงการ/กิจกรรม
ที่ส่งเสริมการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ วัสดุ
อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
16 ร้อยละของผูม้ ีส่วนร่วมทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ของสถานศึกษา
100

ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

ร้อยละ

90

หน่วยนับ

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้
ใช้ ม าตรฐานการศึ ก ษา ระดั บ ปฐมวั ย ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีดังนี้
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสดงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
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2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก ตามสภาพจริงและนำผลการประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก ไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
5. ความกตัญญูกตเวที
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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ส่วนที่ 4
ประมาณการรายรับ ประจำปีการศึกษา 2565
ประมาณการรายรับ ประจำปีการศึกษา 2565

ที่

รายการ

จำนวน
นักเรียน
(คน)

จำนวนเงิน
(บาท)

1 เงินงบประมาณตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนรรายหัว)
1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา (1,700 บาท/คน/ปี)
128
217,600
1.2 ระดับประถมศึกษา (1,900 บาท/คน/ปี)
970
1,843,000
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (3,500 บาท/คน/ปี)
356
1,246,000
1.4 ยอดเงินคงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
166,500
รวม
3,473,100
2 เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.1 ระดับก่อนประถมศึกษา (430 บาท/คน/ปี)
128
55,040
2.2 ระดับประถมศึกษา (480 บาท/คน/ปี)
970
465,600
2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (880 บาท/คน/ปี)
356
313,280
รวม
833,920
รวม 1 + 2
4,307,020
3 เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
3.1 ระดับก่อนประถมศึกษา (300 บาท/คน/ปี)
128
38,400
3.2 ระดับประถมศึกษา (390 บาท/คน/ปี)
970
378,300
3.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (420 บาท/คน/ปี)
356
149,520
รวม
566,220
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ที่

รายการ

4 เงินค่าหนังสือเรียน
4.1 ระดับก่อนประถมศึกษา (200 บาท/คน/ปี)
4.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (625 บาท/คน/ปี)
4.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (619 บาท/คน/ปี)
4.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (622 บาท/คน/ปี)
4.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (673 บาท/คน/ปี)
4.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (806 บาท/คน/ปี)
4.7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (818 บาท/คน/ปี)
4.9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (764 บาท/คน/ปี)
4.10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (877 บาท/คน/ปี)
4.11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (949 บาท/คน/ปี)
รวม
5 ค่าอุปกรณ์การเรียน
5.1 ระดับก่อนประถมศึกษา (100 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
5.2 ระดับประถมศึกษา (195 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
5.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (210 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
รวม
รวมทั้งสิ้น (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
6 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายได้อื่น ๆ
6.1 เงินสนับสนุนจาก เทศบาลแม่จัน (ค่าอาหารกลางวันนักเรียน
อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6)
(21 บาท/ต่อวัน รวม 200 วัน)
6.2 เงินรายได้สถานศึกษา
6.2.1 เงินบำรุงการศึกษา หลักสูตร MEP
6.2.2 เงินบำรุงการศึกษา หลักสูตร IEC

จำนวน
นักเรียน
(คน)

จำนวนเงิน
(บาท)

128
163
169
169
149
176
144
114
121
121

25,600
101,875
104,611
105,118
100,277
141,856
117,792
87,860
106,117
114,829
1,005,935

128
970
356

128,000
189,150
74,760
391,910
6,271,085

1,098

180
180

4,611,600

3,600,000
1,800,000
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ที่

รายการ
6.2.4 เงินระดมทรัพยากร
6.2.3 เงินรายได้อื่นๆ (ค่าเช่าสถานที่)
รวม

จำนวน
นักเรียน
(คน)
1,094
-

จำนวนเงิน
(บาท)
1,833,000
200,000
12,044,600

สรุปประมาณการรายรับ
ที่
1
2
3
4

รายการ
เงินอุดหนุนรายหัว
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (เครื่องแบบ,อุปกรณ์การเรียน,
หนังสือเรียน)
เงินรายได้อื่น ๆ (อปท. , รายได้สถานศึกษา)
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น

งบประมาณ
3,473,100
833,920
1,964,065
12,044,600
18,315,685
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ส่วนที่ 5
ประมาณการรายจ่าย ประจำปีการศึกษา 2565
1. ประมาณการรายจ่าย ประจำปีการศึกษา 2565
ที่
รายการ
หมวด งบอุดหนุนรายหัว (3,473,100 บาท)
1 งบบุคลากร
2 งบดำเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุสำนักงาน
-ค่าวัสดุสำนักงาน
-ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ (ค่าเดินทางไปราชการ)
2.3 ค่าซ่อมแซม บำรุงทรัพย์สิน
3 งานพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วน (งบสำรอง ฉุกเฉิน)
4 ค่าสาธารณูปโภค
4.1 ค่าไฟฟ้า
4.2 ค่าประปา
4.3 ค่าโทรศัพท์
4.4 ค่าอินเตอร์เน็ต
4.5 ค่าน้ำมันเชิงเพลิง
5 งบลงทุน
งบพัฒนาโรงเรียน
รวมประมาณรายจ่าย รายการที่ 1 - 5
6 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
รวมเป็นเงิน

จำนวนเงินที่จัดสรร (บาท)
440,000
200,000

40,000
200,000
150,000
1,044,000
600,000
360,000
12,000
36,000
36,000
50,000
50,000
1,684,000 (48.49%)
1,789,100 (51.51%)
3,473,100
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ที่
รายการ
จำนวนเงินที่จัดสรร (บาท)
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
1,789,100
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานวิชาการ
1 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
72,000
2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
524,000
(จัดซื้อ วัสดุ สื่อ สอน สอบ)
3 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
80,000
4 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP
40,000
5 โครงการห้องเรียนพิเศษ IEC
10,000
6 โครงการ STEM EDUCATION
20,000
7 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (PEER
10,000
ENGLISH CENTER, CEFR)
8 โครงการพัฒนาทักษะ ความสามารถด้านการอ่าน
20,000
การคิด และการเขียน
9 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
5,000
พอเพียง
10 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ และความเป็นเลิศทางวิชาการ
73,100
11 โครงการห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
30,000
12 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
10,000
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
13 โครงการห้องเรียนภาษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
10,000
14 โครงการห้องเรียนอาชีพและเทคโนโลยี
10,000
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
15 โครงการห้องเรียน ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา และ
150,000
นันทนาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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ที่
รายการ
จำนวนเงินที่จัดสรร (บาท)
แผนงานบริหารทั่วไป
16 โครงการบริหารกิจการนักเรียน
5,000
17 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
10,000
ประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ
18 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
20,000
19 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
10,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนงานวิชาการ
20 โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
5,000
เรียนรู้
แผนงานบุคลากร
21 โครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
100,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
แผนงานวิชาการ
22 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
10,000
23 โครงการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
40,000
แผนงานบริหารทั่วไป
24 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและการรับนักเรียน
10,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
แผนงานวิชาการ
25 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10,000
26 โครงการนิเทศภายใน
5,000
แผนงานงบประมาณ
27 โครงการนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
20,000
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ที่
รายการ
จำนวนเงินที่จัดสรร (บาท)
แผนงานบริหารทั่วไป
28 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา
10,000
29 โครงการต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
20,000
30 โครงการยุวฑูตความดี
10,000
31 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
140,000
32 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ
40,000
การมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
แผนงานบริหารทั่วไป
33 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
100,000
34 โครงการสืบฮีต ตามรอยประวัติศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรม
150,000
ล้านนา 111 ปี โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
และกิจกรรมวันสำคัญ
35 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน
10,000
หมวดงบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (833,920 บาท)
36 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(833,920)
1. รด.น้อย
5,000
2. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
100,000
3. กิจกรรมคุณธรรม
10,000
4. กิจกรรม ICT
250,000
5. กิจกรรมวิชาการ/ชุมนุม/ชมรม
196,000
6. กิจกรรมทัศนศึกษา
- อนุบาล (128 คน)
6,400
- ประถมศึกษา (ป.1-ป.5) (826)
82,600
- ประถมศึกษา (ป.6) (144 คน)
17,280
- มัธยมศึกษาตอนต้น (356)
156,640
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ที่

รายการ

จำนวนเงินที่จัดสรร (บาท)
7. กิจกรรมแนะแนว
10,000
หมวดงบ อุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน (1,964,065 บาท)
37 โครงการอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและ
(1,964,065)
เครื่องแบบนักเรียน
1. งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน
1,005,935
2. งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน
391,910
3. งบอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
566,220
หมวดเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายได้อื่น ๆ (12,044,600 บาท)
38 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
4,611,600
39 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร
3,600,000
MEP
40 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร
1,800,000
IEC
41 โครงการเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน (บุคลากร
1,833,000
สนับสนุน)
42 โครงการบริหารเงินรายได้สถานศึกษา(รายได้อื่นๆ)
200,000
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน
18,315,685
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2. รายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามยุทธศาสตร์
2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ ดำรงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งงบประมาณ
รายได้สถานศึกษา
ระยะเวลา
หมายเหตุ/
โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุน
เรียนฟรี
บำรุง
บำรุง
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
รายหัว
15 ปี
การศึกษา การศึกษา เงินระดมฯ อื่น ๆ
MEP
IEC
1.โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ตลอดปีการศึกษา
72,000
ครูเยาวเรศ
-กิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน(บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย)
-กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
-กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ สื่อ สอน สอบ
(ประถม/มัธยม)
-กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน (อุปกรณ์
การศึกษา)

- 23-27 พ.ค.
2565
- 14-18 พ.ย.
2565

(524,000)

-

-

-

-

-

ครูชัญชนา

324,000
200,000

ครูเรวัฒน์
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โครงการ/กิจกรรม

3. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล (OBECQA)
4. โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP
-กิจกรรมค่าย MEP
-แข่งทักษะ MEP
5. โครงการห้องเรียนพิเศษ IEC
6. โครงการ STEM EDUCATION
7. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านภาษาอังกฤษ (PEER ENGLISH
CENTER, CEFR)
8. โครงการพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านการอ่าน
การคิด และการเขียน

ระยะเวลา
ดำเนินการ

อุดหนุน
รายหัว

เรียนฟรี
15 ปี

แหล่งงบประมาณ
รายได้สถานศึกษา
หมายเหตุ/
บำรุง
บำรุง
ผู้รับผิดชอบ
การศึกษา การศึกษา เงินระดมฯ อื่น ๆ
MEP
IEC
รองฯ สุรีพร

ตลอดปีการศึกษา

80,000

-

ตลอดปีการศึกษา

40,000

-

-

-

-

-

ครูนุชรี

ตลอดปีการศึกษา

10,000
20,000
10,000

-

-

-

-

-

ครูจีรนันท์
ครูอารยา
ครูนุชรี

20,000

-

-

-

-

-

ครูชัญชนา

ตลอดปีการศึกษา
11-20 ม.ค.2566

6-10 มิ.ย.2565
19-23 มิ.ย.2565
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โครงการ/กิจกรรม

9. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ และ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
11. โครงการห้องสมุด และ
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
12. โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
13. โครงการห้องเรียนภาษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
14. โครงการห้องเรียนอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระยะเวลา
ดำเนินการ
20 มิ.ย.256528 ก.พ.2566

อุดหนุน
รายหัว

เรียนฟรี
15 ปี

แหล่งงบประมาณ
รายได้สถานศึกษา
หมายเหตุ/
บำรุง
บำรุง
ผู้รับผิดชอบ
การศึกษา การศึกษา เงินระดมฯ อื่น ๆ
MEP
IEC
ครูเตรียมใจ

5,000

-

13-30 มิ.ย.256520-24 ก.พ.2566

73,100

-

-

-

-

-

ครูชัญชนา

ตลอดปีการศึกษา

30,000

-

-

-

-

-

ครูศิรินภา

ตลอดปีการศึกษา

10,000

-

-

-

-

-

ครูอารยา

ตลอดปีการศึกษา

10,000

-

-

-

-

-

ครูนุชรี

มิ.ย.2565ก.พ.2566

10,000

-

-

-

-

-

ครูธิดารัตน์
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โครงการ/กิจกรรม

15. โครงการห้องเรียน ศิลปะ
นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา และ
นันทนาการ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
-กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ห้องเรียน
-กิจกรรมทดสอบสมรรถนะ
ทางการกีฬา
16. โครงการบริหารกิจการนักเรียน
17. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมหลัก 12 ประการ
18. โครงการพัฒนาระบบดูแล

ระยะเวลา
ดำเนินการ

แหล่งงบประมาณ
รายได้สถานศึกษา
หมายเหตุ/
บำรุง
บำรุง
ผู้รับผิดชอบ
การศึกษา การศึกษา เงินระดมฯ อื่น ๆ
MEP
IEC
ครูธีรศักดิ์

อุดหนุน
รายหัว

เรียนฟรี
15 ปี

ตลอดปีการศึกษา

150,000

-

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

5,000
10,000

-

-

-

-

-

ครูจิราภรณ์
ครูนราวิชญ์

ตลอดปีการศึกษา

20,000

-

-

-

-

-

ครูสุภารัตน์
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โครงการ/กิจกรรม

ช่วยเหลือนักเรียน
19. โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด และอบายมุข

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ตลอดปีการศึกษา

อุดหนุน
รายหัว

10,000

เรียนฟรี
15 ปี

-

แหล่งงบประมาณ
รายได้สถานศึกษา
บำรุง
บำรุง
การศึกษา การศึกษา เงินระดมฯ อื่น ๆ
MEP
IEC
-

-

-

-

หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ

ครูธีรศักดิ์
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2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

20. โครงการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และ ตลอดปี
การศึกษา
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
21. โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรตาม 24-25 ก.ย.
2565
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

อุดหนุน
รายหัว
5,000
100,000

แหล่งงบประมาณ
รายได้สถานศึกษา
เรียนฟรี
บำรุง
บำรุง
15 ปี
การศึกษา การศึกษา เงินระดมฯ
MEP
IEC
-

-

-

-

อื่น ๆ

หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ

-

ครูชัญชนา

-

ครูชฎาพร
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2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล

โครงการ/กิจกรรม

22. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
23. โครงการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา
24. โครงการพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนและการรับนักเรียน

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตลอดปีการศึกษา

แหล่งงบประมาณ
รายได้สถานศึกษา
อุดหนุน เรียนฟรี
บำรุง
บำรุง
เงินระดม
รายหัว 15 ปี การศึกษา การศึกษา
ฯ
MEP
IEC
10,000
-

อื่น ๆ

หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ

-

ครูชัญชนา

ตลอดปีการศึกษา

40,000

-

-

-

-

-

ครูจุลจำนงค์

ตลอดปีการศึกษา

10,000

-

-

-

-

-

ครูเยาวเรศ
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2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
แหล่งงบประมาณ
รายได้สถานศึกษา
ระยะเวลา
โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุน เรียนฟรี
บำรุง
บำรุง
ดำเนินการ
รายหัว 15 ปี การศึกษา การศึกษา เงินระดมฯ อื่น ๆ
MEP
IEC
25. โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
26. โครงการนิเทศภายใน
27. โครงการนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปี
28. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
สถานศึกษา
29. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
30. โครงการยุวทูตความดี
31. โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
32 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปีการศึกษา

10,000

-

-

-

-

-

ครูกระแสสินธ์

ตลอดปีการศึกษา
1-13 พ.ค.2565 ,
28-30 มี.ค.2565
ตลอดปีการศึกษา

5,000
20,000

-

-

-

-

-

ครูวิกาญดา
ครูทิพวรรณ์

10,000

-

-

-

-

-

ครูดวงพร

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

20,000
10,000
140,000

-

-

-

-

-

ครูประจวบ
รองฯ สุรีพร
ครูชฎาพร

ตลอดปีการศึกษา

40,000

-

-

-

-

-

หัวหน้างาน
บริหาร
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2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม
33. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
-กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
-กิจกรรมบริการจัดการขยะ
-กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
-กิจกรรมวิทยากรภายนอก
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
34. โครงการสืบฮีต ตามรอย
ประวัติศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรมล้านนา
111 ปี โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสน
ประชานุสาสน์) และกิจกรรมวันสำคัญ
-กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
-กิจกรรม 111 ปี โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุสาสน์)
35. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ชุมชน
รวมงบอุดหนุนรายหัว

ระยะเวลาดำเนินการ

แหล่งงบประมาณ
รายได้สถานศึกษา
เรียนฟรี
15 ปี บำรุงการศึกษา MEP บำรุงการศึกษา IEC เงินระดมฯ
-

หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปีการศึกษา

อุดหนุน
รายหัว
100,000

ตลอดปีการศึกษา

150,000

-

-

-

-

-

ครูนราวิชญ์
ว่าที่ รต.สุธีร์

ตลอดปีการศึกษา

10,000

-

-

-

-

-

ครูเยาวเรศ

1,789,100

-

-

-

-

-

อื่น ๆ
-

ครูนราวิชญ์
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3. รายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายโครงการเรียนดี เรียนฟรี อย่างมีคุณภาพ 15 ปี
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

36.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดปีการศึกษา
36.1 รด.น้อย
36.2 ลูกเสือ – เนตรนารี
36.3 กิจกรรมคุณธรรม/
จิตอาสา/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
36.4 กิจกรรม ICT
36.5 กิจกรรมวิชาการ/ชุมนุม/ชมรม
36.6 กิจกรรมทัศนศึกษา
36.7 กิจกรรมแนะแนว
37. โครงการอุ ด หนุ น ค่ า หนั ง สื อ เรี ย น
เม.ย.2565อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน
31 มี.ค.2566
37.1 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
37.2 ค่าหนังสือเรียน
37.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
รวมงบเรียนฟรี 15 ปี

อุดหนุน
รายหัว
-

-

เรียนฟรี
15 ปี
(833,920)
5,000
100,000
10,000

แหล่งงบประมาณ
รายได้สถานศึกษา
บำรุงการศึกษา MEP บำรุงการศึกษา IEC เงินระดมฯ อื่น ๆ

หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ

-

-

-

-

ว่าที่ รต.สุธีร์
ครูเยาวเรศ
ว่าที่ รต.สุธีร์
ครูชลินรัตน์

250,000
196,000
262,920
10,000
(1,964,065 )

-

-

-

-

ครูเรวัฒน์,โต้ง
ครูชัญชนา
หน.สายชัน้

566,220
1,005,935
391,910
2,797,985

-

-

-

-

-

-

-

-

ครูกันต์ฤทัย
ครูกันต์ฤทัย
ครูเรวัฒน์
ครูกันต์ฤทัย
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4. รายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายได้อื่น ๆ
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

แหล่งงบประมาณ
รายได้สถานศึกษา
อุดหนุน เรียนฟรี
รายหัว 15 ปี บำรุงการศึกษา MEP บำรุงการศึกษา IEC เงินระดมฯ

อื่น ๆ

38. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
39.โครงการบริหารจัดการและ
พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร
MEP
-จ้างบุคลากรชาวต่างชาติสอน
ภาษาห้องเรียน MEP

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

-

-

3,600,000

-

-

40.โครงการบริหารจัดการและ
พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร IEC
-จ้างบุคลากรชาวต่างชาติสอน
ภาษาห้องเรียน MEP
41.โครงการเสริมประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน (บุคลากรสนับสนุน)
42.โครงการบริหารเงินรายได้
สถานศึกษา(เงินรายได้อื่นๆ)
รวมค่าใช้จ่ายรายได้อื่น ๆ

ตลอดปีการศึกษา

-

-

-

1,800,000

-

-

ตลอดปีการศึกษา

-

-

-

-

1,833,000

-

-

-

3,600,000

1,800,000 1,833,000 4,811,600

ตลอดปีการศึกษา

หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ

4,611,600 ครูรัตนา
ครูกันต์ฤทัย,
ครูชฎาพร

ครูกันต์ฤทัย,
ครูชฎาพร

ครูกันต์ฤทัย,
ครูชฎาพร
200,000 ครูกันต์ฤทัย
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ส่วนที่ 6
แผนงาน/โครงการ จำแนกตามกลุม่ งานบริหาร
แผนงาน/โครงการ โรงเรียนบ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์ ดำเนินการเพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดสถานศึกษา เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ ตามพันธกิจของสถานศึกษา แผนงานโครงการที่
ดำเนิน การในปีการศึกษา 2565 นี้สามารถตอบเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ตามกลยุทธ์ของ สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้วย แผนงาน/โครงการที่จะ
ดำเนินการในปีการศึกษา 2565 สามารถจำแนกตามกลุ่มงานบริหารทั้ง 4 กลุ่มงาน ได้ดังนี้
แผนงาน/โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(จัดซื้อ วัสดุ สื่อ สอน สอบ)
3. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล(OBECQA)
4. โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP
5. โครงการห้องเรียนพิเศษ IEC
6. โครงการ STEM EDUCATION
7. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (PEER
ENGLISH CENTER)
8. โครงการพัฒนาทักษะ ความสามารถด้านการอ่าน การคิด
และการเขียน
9. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
10. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ และความเป็นเลิศทางวิชาการ
11. โครงการห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

จำนวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

72,000
524,000

ผู้รับผิดชอบ

80,000
40,000
10,000
20,000
10,000

ครูเยาวเรศ
ครูชัญชนา
ครูเรวัตร
รองฯสุรีพร
ครูนุชรี
ครูจีรนันท์
ครูอารยา
ครูนุชรี

20,000

ครูชัญชนา

5,000

ครูเตรียมใจ

73,100
30,000

ครูชัญชนา
ครูศิรินภา
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แผนงาน/โครงการ
12. โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
13. โครงการห้องเรียนภาษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
14. โครงการห้องเรียนอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
15. โครงการห้องเรียน ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา และ
นันทนาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
16. โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล
17. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
18. โครงการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา
ด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
19. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
20. โครงการนิเทศภายใน
แผนงาน/โครงการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
21. โครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

จำนวนเงินที่
ได้รับจัดสรร
10,000

ผู้รับผิดชอบ
ครูอารยา

10,000
10,000

ครูนุชรี
ครูธิดารัตน์

150,000

ครูธีรศักดิ์

5,000

ครูชัญชนา

10,000
40,000

ครูชัญชนา
ครูจุลจำนงค์

10,000
5,000

ครูกระแสสินธ์
ครูวิกาญดา

จำนวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

ผู้รับผิดชอบ

100,000

ครูชฎาพร
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แผนงาน/โครงการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วย
หลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
22. โครงการนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

จำนวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

ผู้รับผิดชอบ

20,000

ครูทิพวรรณ์

จำนวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

ผู้รับผิดชอบ

5,000
10,000

ครูจิราภรณ์
ครูชลินรัตน์

20,000
10,000

ครูสุภารัตน์
ครูธีรศักดิ์

10,000
10,000
20,000
10,000
140,000
40,000

ครูเยาวเรส
ครูดวงพร
ครูประจวบ
รองฯสุรีพร
ครูชฎาพร
หัวหน้างานบริหาร

แผนงาน/โครงการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
23. โครงการบริหารกิจการนักเรียน
24. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ
25. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
26. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วย
หลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
27. โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและการรับนักเรียน
28. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา
29. โครงการต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
30. โครงการยุวฑูตความดี
31. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
32. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
การมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้
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แผนงาน/โครงการ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
33. โครงการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม แหล่ ง เรี ย นรู้ และภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น
34. โครงการสื บ ฮีต ตามรอยประวัติ ศาสตร์ สื บ สานวัฒ นธรรม
ล้านนา 111 ปี โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
และกิจกรรมวันสำคัญ
35. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน

จำนวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

ผู้รับผิดชอบ

100,000

ครูนราวิชญ์

150,000

ครูนราวิชญ์
ว่าที่ รต.สุธีร์

10,000

ครูเยาวเรศ
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แผนงาน/โครงการอื่น ๆ
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ หมวดค่าใช้เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
36.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-กิจกรรม รด.น้อย
-กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
-กิจกรรมคุณธรรม
-กิจกรรม ICT
-กิจกรรมวิชาการ/ชุมนุม/ชมรม
-กิจกรรมทัศนศึกษา
-กิจกรรมแนะแนว
37.โครงการอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและ
เครื่องแบบนักเรียน
-งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน
-งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน
-งบอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
หมวดเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายได้อื่น ๆ
38.โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
39.โครงการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร MEP
40.โครงการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร IEC
41.โครงการเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน (บุคลากรสนับสนุน)
42.โครงการบริหารเงินรายได้สถานศึกษา(เงินรายได้อื่นๆ)

จำนวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

ผู้รับผิดชอบ

5,000
100,000
10,000
250,000
196,000
262,920
10,000

ครูเยาวเรศ
ว่าที่ รต.สุธีร์
ครูชลินรัตน์
ครูเรวัตร/ครูโต้ง
ครูชัญชนา
หัวหน้าสายชั้น
ครูสุภารัตน์

1,005,935
391,910
566,220

ครูกันต์ฤทัย
ครูกันต์ฤทัย
ครูกันต์ฤทัย

4,611,600
3,600,000
1,800,000
1,833,000
200,000

ครูรัตนา
ครูกันต์ฤทัย
ครูกันต์ฤทัย
ครูกันต์ฤทัย
ครูกันต์ฤทัย

100

ส่วนที่ 7
รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน/โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
1. ชื่อโครงการพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รี ย นตามมาตรฐานสากล เป็ น ผู ้ มีค ุณ ธรรม จริย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
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 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มี ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด , ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก ข้อที่ 1.1 1.2 1.3 1.4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ข้อที่ 2.1 2.3 2.4 2.5
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อที่ 3.1 3.2 3.3 3.4
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หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดแนวการจั ด การศึ ก ษา โดยยึ ด หลั ก ว่ า
ผู้ เรี ย นทุ กคนมี ความสามารถเรีย นรู้ และพั ฒ นาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมี ความสำคัญ ที่สุ ดกระบวนการจั ด
การศึกษาต้องส่ งเสริมให้ ผู้ เรีย นสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติแ ละเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้ อหาสาระ และ
กิจ กรรมให้ ส อดคล้องกับ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่ างระหว่างบุคคลฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันแก้ปัญหาและ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง กอปรกับ มีก ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งผลดี
และผลเสี ย ต่ อ การดำเนิ น ชี วิ ต ในปั จ จุ บั น ของบุ ค คล ทำให้ เกิ ด ความยุ่ งยาก ซั บ ซ้ อ นมากยิ่ งขึ้ น จำเป็ น ต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนวิถากรดำเนินชีวิตให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรี และมีความสุข
การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการัดการศึกษาที่สนองต่อความต้องการของเด็ก ให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง จากการปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติจริง ครูจัดกิจกรรมที่เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและเข้าร่วม
และปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ได้เลื อกกิจกรรมด้วยตนเอง ตามความถนัด และความ
สนใจอย่างแท้จริง มีการพัฒ นาที่สำคัญ คือ การพัฒ นาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย
สติปั ญ ญา อารมณ์ และสั งคม ให้ เป็ น ผู้ มี ศีล ธรรม จริยธรรม มีระเบี ยบวินัย และมี คุณ ภาพ ปลู กฝั งและสร้าง
จิตสำนึกของการทำประโยชน์เพือ่ สังคม และประเทศชาติ
ดังนั้ น โรงเรี ย นมี ความเห็ น ถึงความสำคั ญ ของการพั ฒ นาเด็ กในระดับ ปฐมวัย จึงได้ ดำเนิ น กิจ กรรม /
โครงการนี้ต่อเนื่องในปีการศึกษา 2565 ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและชุมชน
2. เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน.128 คน
 ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน..................คน  อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
2. ครูผู้สอนปฐมวัยจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
17 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางเยาวเรศ ปิยะสันติ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มงานวิชาการ
1.กิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน
(บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย)
2.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริหาร
จัดการ
3.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมงบประมาณ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
อุดหนุน เรียนฟรี
เงิน
รายหัว 15 ปี
รายได้

ตลอดปีการศึกษา

24,000

ตลอดปีการศึกษา

24,000

ตลอดปีการศึกษา

24,000

ผู้รับผิดชอบ

นางเยาวเรศ
ปิยะสันติ์
และคณะครู
ระดับ
อนุบาล

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 วางแผนปฏิบัติงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
1.3 กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับการจัดซื้อและเลือก สื่อ วัสดุ ในการจัดการเรียนการสอน
1.4 ประสานบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
2.2 ดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งสู่โครงงาน (จัดกิจกรรมการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโดยใช้
กระบวนการ STEM ศึกษา)
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กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ
- พัฒนา ปรับปรุงห้องศูนย์ปฐมวัย
- จัดสื่อการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบาล
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในระดับอนุบาล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมอนุบาลหรรษา
- กิจกรรมตานก๋วยสลาก
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
- กิจกรรมออมทรัพย์
2.3 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
กลุ่มงานวิชาการ
1.กิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน
(บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย)

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)

ร้อยละ 90 ของนักเรียน
ได้รับการพัฒนาจากการ
จัดการเรียนรู้กิจกรรม
การเรียนรู้โครงงาน
(บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย)
2.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริหาร ร้อยละ 90 ของนักเรียน
จัดการ
ได้รับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ จากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
(นิเทศ/สอบถาม/
ประเมินผล
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

ประเมิน

แบบประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน
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กิจกรรม
3.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)
ร้อยละ 90 ของนักเรียน
ได้รับการพัฒนาด้านคุณ
ลักษะตามหลักสูตร
ปฐมวัยจากการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

ประเมิน

แบบประเมิน

4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแก้ไข ผลงานทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเข้าสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการมุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนามีคุณลักษณะตามหลักสูตรปฐมวัย
2.ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากชุมชน
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การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางเยาวเรศ ปิยะสันติ์)
ตำแหน่ง.ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางชัญชนา ทุนอินทร์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
2. ชื่อโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้อ งถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3. นักเรียนเป็ นผู้ มีคุณ ลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะ
การคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครู แ ละบุ ค ลาการทางการศึ ก ษาได้รับ การพั ฒ นาให้ มีส มรรถนะ ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ การวิจั ย
การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้ อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่...1.1./1.2...
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่.......
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หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่ 4
แนวทางจัดการศึกษา มาตราที่ 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ พัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ ผลการประเมิน คุณ ภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพ
การศึกษา(สมศ) รอบที่สี่พบว่า สมศ.ได้เสนอแนะให้สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ย นให้ สู งขึ้ น จากสภาพการณ์ ดั งกล่ า วข้ า งต้ น กอปรทั้ ง เป็ น ภารกิ จ สำคั ญ ของสถานศึ ก ษาที่ จ ะต้ อ งจั ด การ
สถานศึกษาให้ ผู้เรี ยนมีความรู้คู่คุณ ธรรมตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐานและจัดให้ มีการ พั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นยิ่งที่โรงเรี ยนจะต้องดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้สู งขึ้ น ตามที่ ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษากำหนด
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน.......1,327..........คน
 ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน.........102........คน
 อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. ผู้ เรี ย นร้ อ ยละ 80 มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สู งขึ้ น ตามที่ ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษากำหนด
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
3. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ตามที่สถานศึกษากำหนด
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565
ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางชัญชนา ทุนอินทร์
2. นายเรวัฒน์ ไชยบาล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1.กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1มัธยมศึกษาปีที่ 3

2.กิจกรรมส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1
วันที่ 23-27
พฤษภาคม
2565
ภาคเรียนที่ 2
วันที่ 14-18
พฤศจิกายน
2565
วันที่ 6-10
มิถุนายน
2565

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
รายหัว 15 ปี รายได้
162,000

ผู้รับผิดชอบ

นางชัญชนา
ทุนอินทร์

162,000

200,000

524,000
524,000

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
4.1 วางแผนปฏิบัติงาน
4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
4.3 กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
4.4 ประสานบุคคลภายนอก (ถ้ามี)

นายเรวัตร
ไชยบาล
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2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
2.2 ดำเนินกิจกรรม
2.3 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1.กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เป็นไปตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษา
กำหนด
2.กิจกรรมส่งเสริมการใช้ ผู้เรียนร้อยละ 100 มี
เทคโนโลยีสารสนเทศใน ความสามารถใช้
การจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนรู้ตามที่
สถานศึกษากำหนด

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

1. สังเกต
2. ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน

1. แบบสังเกต
2. แบบประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน

ประเมินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ หาข้อมูลสร้างแนวคิด พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ มุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น ตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
3. ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ตามที่สถานศึกษากำหนด
การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางชัญชนา ทุนอินทร์)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางชัญชนา ทุนอินทร์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

113

แผนงาน/โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
3. ชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พั ฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รี ย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู้ มีคุณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
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 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพั ฒ นาการศึกษาให้ส อดคล้องกับความต้ องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์)
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก ตัวบ่งชี้ 1.1 – 1.2
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ัวบ่งชี้ 2.1 – 2.6
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ 3.1 - 3.5
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก ตัวบ่งชี้ 1.1 – 1.2
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ัวบ่งชี้ 2.1 – 2.6
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ 3.1 - 3.5
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หลักการและเหตุผล
โรงเรี ย นโรงเรี ย นบ้ า นแม่ จั น (เชี ย งแสนประชานุ ส าสน์ )ได้ รั บ คั ด เลื อ กเข้ า ร่ ว มโครงการโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล (OBECQA) ของสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เมื่ อ ปี 2562 จากสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 การดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล
จะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีการพัฒนาหลายมิติไปพร้อมกัน โดยจะต้องดำเนินการทั้งระบบ คือ ด้านหลักสูตร
ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการบริหารจัดการ มิใช่เป็นการจัดการศึกษาเพียงบางส่วนของโรงเรียน หรือ
เพียงจัดเป็นแผนการเรียนมาตรฐานสากล การจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลจะต้องมีจุดมุ่งหมายและ
ทิศทางที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จึงได้
จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลเพื่อยกระดับคุณภาพทั่วทั้งองค์กรขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน.......1,454...........คน
 ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน.........120.........คน
 อื่น ๆ (ระบุ)..จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
2.1.นั กเรีย นได้รับ การพัฒ นาให้ มีความสามารถตามศักยภาพของตนเองในด้านความเป็นเลิ ศทาง
วิชาการและทักษะทางความคิด การสื่อสารสองภาษา ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2.2 โรงเรียนได้รับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพของผู้บริหารด้านปัจจัยพื้น ฐาน
และด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
คณะกรรมการสถานศึกษา/กลุ่มงานบริหาร/กล่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
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รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

1.กิจกรรมวางการพัฒนาระบบ
พ.ค.65
การบริหารจัดการโรงเรียนตาม
เกณฑ์คุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล
* ประชุมการวางแผนการบริหาร
จัดการโรงเรียนตามเกณฑ์
คุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล
1) ประชุมคณะครูอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2) ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและ
ฝ่ายบริหารสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.กิจกรรมดำเนินงานตามเกณฑ์ พ.ค.65-มี.ค.
คุณภาพของโรงเรียน
66
มาตรฐานสากล ทั้ง 7 หมวด
* ดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ทั้ง
7 หมวด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3.กิจกรรมการกำกับ ติดตามและ พ.ค.65 ตรวจสอบผลดำเนินงานตาม
มี.ค.66
เกณฑ์คุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ทั้ง 7 หมวด
* ประชุมหัวหน้าและคณะทำงาน
ตามหมวด 7 หมวดเพื่อจัดทำ
เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
รายหัว
15 ปี รายได้
10,000
-

ผู้รับผิดชอบ
รองฯสุรีพร

30,000

-

-

รองฯสุรีพร

20,000

-

-

รองฯสุรีพร
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
4.กิจกรรมนำเสนอผลดำเนินงาน
ตามเกณฑ์คุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล
* ประชุมรายงานผลการ
ดำเนินงานของโรงเรียน
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
* ประชุมนำเสนอรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อคณะกรรมการ
ประเมิน 1 ครั้ง
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ดำเนินการ
พ.ค.65 มี.ค.66

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
รายหัว
15 ปี รายได้
20,000
-

80,000
80,000

-

ผู้รับผิดชอบ
รองฯสุรีพร

-

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบ
1.2 กำหนดแนวปฏิบัติในการทำงาน
1.3 เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1.การวางแผนการบริหารจัดการโรงเรียนตามเกณฑ์คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล
2.2.กิจกรรมดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ทั้ง 7 หมวด
2.3.กิจกรรมการกำกับ ติดตามและตรวจสอบผลดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ทั้ง 7 หมวด
2.4.กิจกรรมนำเสนอผลดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล
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3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

การตรวจสอบ
แบบบันทึก

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
- คำสั่งแต่งตั้ง
- บันทึกการประชุม

การตรวจสอบ
แบบบันทึก

- คำสั่งแต่งตั้ง
- บันทึกการประชุม

การตรวจสอบความสำเร็จ
ของ แผนงาน/โครงการ

- แบบสรุปผลการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม

วิธีการวัดและประเมินผล

(ร้อยละหรือจำนวน) (นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

1.กิจกรรมวางแผนการพัฒนาระบบ ร้อยละ 90 ของ
การบริหารจัดการโรงเรียนตามเกณฑ์ สถานศึกษามีวาง
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล
แผนการพัฒนา
* ประชุมการวางแผนการบริหาร
ระบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนตามเกณฑ์คุณภาพของ จัดการโรงเรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ตามเกณฑ์
1) ประชุมคณะครูอย่างน้อยภาค
คุณภาพของ
เรียนละ 1 ครั้ง
โรงเรียน
2) ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและฝ่าย มาตรฐานสากล
บริหารสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.กิ จ กรรมดำเนิ น งานตามเกณ ฑ์ ร้อยละ 90
คุณภาพของโรงเรียน
มีการดำเนินงาน
มาตรฐานสากล ทั้ง 7 หมวด
ตามเกณฑ์
* ประชุมสรุปผลดำเนินงานตามเกณฑ์ คุณภาพของ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียน
ทั้ง 7 หมวด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
มาตรฐานสากล
ทั้ง 7 หมวด
3.กิ จ กรรมการกำกั บ ติ ด ตามและ ร้อยละ 90
ตรวจสอบผลดำเนิน งานตามเกณฑ์ มีการติดตาม
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ตรวจสอบการ
ทั้ง 7 หมวด
ดำเนินงานตาม
* ประชุมหัวหน้าและคณะทำงานตาม โครงการ/
หมวด 7 หมวดเพื่อจัดทำเอกสาร
กิจกรรม
รายงานผลการดำเนินงาน ภาคเรียนละ
1 ครั้ง
4.กิจกรรมนำเสนอผลดำเนินงานตาม ร้อยละ 90

การประเมินความสำเร็จของ - แบบสรุปผลการ
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กิจกรรม
เกณฑ์คุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล
* ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน
ของโรงเรียน
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
* ประชุมนำเสนอรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อคณะกรรมการประเมิน
1 ครั้ง

ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและประเมินผล

(ร้อยละหรือจำนวน) (นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

มีการรายงานผล
ดำเนินงานตาม
โครงการ/
กิจกรรม

แผนงาน/โครงการ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
ดำเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม

4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้าง
แนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพการบริหารงานสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงและ
ยั่งยืนต่อไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถตามศักยภาพของตนเองในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและ
ทักษะทางความคิด การสื่อสารสองภาษา ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2 โรงเรียนได้รับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพของผู้บริหาร ด้านปัจจัย พื้นฐาน และ
ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา
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การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน

ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

121
แผนงาน/โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
4. ชื่อโครงการ ห้องเรียนพิเศษ (MEP)
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

✓ กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

✓ กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
✓ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม

คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน

✓ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
✓ 2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
✓ 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ

คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)

✓ 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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✓ 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่
อเนื่อง
✓
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล

✓ ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

✓ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 1,2
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปญ
ั หา
1.3 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
1.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีของผู้เรียนต่องานอาชีพ
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
2.4 สุขภาวะร่างกายและจิตสังคม
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่.......

หลักการและเหตุผล
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ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในประเทศไทยมีการพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้เป็น
ทางเลื อกสำหรับผู้ เรียนในหลายรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายสำคัญ เพื่อตอบสนอง ความต้องการ
จำเป็นในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันและทัดเทียมนานาประเทศ ปลูกฝังให้ เยาวชนมีคุณลักษณะใฝ่รู้
ใฝ่เรีย น สามารถใช้ภ าษาสากลในการรับ รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีทักษะในการคิดหลั กสู ตรภาษาอังกฤษ
พุ ท ธศั ก ราช 2551 เป็ น การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรีย นเป็ น สำคั ญ เปิ ด โอกาสให้ นั ก เรีย นได้ เรีย นตาม
ความถนัดและความสนใจของตนเอง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
2. เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
4. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
5. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากสิ่งที่พบเห็น
6. เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมทำกิจกรรมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน....166.....คน
 ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน....19........คน  อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาตามโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาตามโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามวัย ได้รับประสบการณ์ตรงจากสิ่งที่
พบเห็น สัมผัสได้ สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ และนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาตามโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีความรู้และทักษะในการทำงานร่วมงานกับผู้อื่น
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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นางนุชรี กันทะเนตร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1.กิจกรรมค่าย MEP ชั้นป.1-6

2.กิจกรรมแข่งทักษะ MEP

3.กิจกรรม Open mind

รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ดำเนินการ

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
อุดหนุน เรียนฟรี
เงินรายได้
รายหัว
15 ปี

17-18
10,000
พฤศจิกายน 2565

นางนุชรี
กันทะเนตร

ระหว่างเดือน
สิงหาคม –
กันยายน 2565
10 มีนาคม 2566

20,000

นางนุชรี
กันทะเนตร

10,000

นางนุชรี
กันทะเนตร

40,000
40,000

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.1.1 คณะกรรมการบริหารโครงการ
1.1.2 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
1.1.3 คณะกรรมการติดตามประเมินผล
1.2 ประชุมคณะกรรมการ /วางแผน
1.2.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินการกิจกรรม
1.2.2 วางแผนดำเนินการเตรียมสื่ออุปกรณ์ โดยครูที่รับผิดชอบกิจกรรม
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2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในแต่ละกิจกรรม
2.2 ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้
1.3 กำกับติดตามผลการดำเนินกิจกรรม
2. การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและ
ตัวชี้วัด
ประเมินผล
กิจกรรม
(ร้อยละหรือ
(นิเทศ/สอบถาม/
จำนวน)
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1.กิจกรรมค่าย MEP ชั้นป.1-6
ร้อยละ 100 ของ
สังเกต
นักเรียน ได้เข้า
ตรวจสอบ
ร่วมกิจกรรมค่าย
MEP ชั้นป.1-6
2.กิจกรรมแข่งทักษะ MEP
ร้อยละ 80 ของ
สังเกต
นักเรียน ได้เข้า
ตรวจสอบ
ร่วมกิจกรรมแข่ง
ทักษะ MEP
3.กิจกรรม Open mind
ร้อยละ 100 ของ
สังเกต
นักเรียน ได้เข้า
ตรวจสอบ
ร่วมกิจกรรม
Open mind

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

แบบสังเกต
แบบตรวจสอบ

แบบสังเกต
แบบตรวจสอบ

แบบสังเกต
แบบตรวจสอบ

3. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแก้ไข ผลงานทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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1. นักเรียนมีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนมีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษ
การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางนุชรี กันทะเนตร)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางชัญชนา ทุนอินทร์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
5. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (IEC)
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็ นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ข้อที่ 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคำนวณ
ข้อที่ 1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
ข้อที่ 1.1.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อที่ 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ข้อที่ 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีของผู้เรียนต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ข้อที่ 1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
ข้อที่ 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ข้อที่ 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ข้อที่ 1.2.4 สุขภาวะร่างกายและจิตสังคม
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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ข้อที่ 2.2.1 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ข้อที่ 2.2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข้อที่ 3.3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ข้อที่ 3.3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ข้อที่ 3.3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
ข้อที่ 3.3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในประเทศไทยมีการพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้เป็น
ทางเลือกสำหรับผู้เรียนในหลายรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายสำคัญเพื่อตอบสนอง ความต้องการ
จำเป็นในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันและทัดเทียมนานาประเทศ ปลูกฝังให้ เยาวชนมีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่
เรียน สามารถใช้ภาษาสากลในการรับรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีทักษะในการคิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ
พุทธศักราช 2551 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนตามความ
ถนัดและความสนใจของตนเอง
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้เปิดดำเนินการโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program และ Intensive
English course) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Bilingual) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ซึ่ง
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาอังกฤษ และจะส่งผลให้การพัฒนานักเรียนในด้าน
ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อพัฒนาการศึกษาระดับสามัญศึ กษาไปสู่เป็นความสากล ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและพื้นฐานของสังคมวัฒนธรรมไทย ตามความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของ เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้ารับการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรม สติปัญญา สุขภาพ สังคม ความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ พร้อมที่จะ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ตามแต่โอกาสอันควร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากสิ่งที่พบเห็น
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5. เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมทำกิจกรรมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน.......178.......คน  ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
ครู
จำนวน.........12.......คน  อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาตามโครงการห้ อ งเรี ย นพิ เศษ Intensive English course ในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามวัย
2. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสิ่งที่พบเห็น สัมผัสได้ สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปบูรณาการกับสาระ
การเรียนรู้อื่นๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
3. นักเรียนมีความรู้และทักษะในการร่วมงานกับผู้อื่น
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางจีรนันท์ ศิรภัทรธนานันท์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
ระยะเวลา
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
ดำเนินการ
รายหัว 15 ปี รายได้
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1.กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ IEC ป.1-6
2 ธ.ค.
10,000
นางจีรนันท์
2565
ศิรภัทรธ
นานันท์
รวมงบประมาณ
10,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
10,000
วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
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1.1 วางแผนปฏิบัติงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
1.3 กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ IEC ป.1-6
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 แบ่งหัวข้อรับผิดชอบในการดำเนินการ
2.2 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ทุกชนิด กาวเทป เชือก ของประดับ ตกแต่ง
2.3 ออกแบบ ตกแต่งสถานที่
2.4 ดำเนินการตามฐานกิจกรรม
2.5 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
3. การติดตามและประเมินผล (C)
ตัวชี้วัด
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
กิจกรรม
(ร้อยละหรือ
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
ประเมินผล
จำนวน)
วิจัย/อื่นๆ)
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1.กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ IEC ร้อยละ 100 ของ
สังเกต
แบบสังเกต
ป.1-6
นักเรียนได้เข้า
ตรวจสอบ
แบบตรวจสอบ
ร่วมกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ IEC
ป.1-6
4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแก้ไข ผลงานทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเข้าสู่การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำและ
ดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนมีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษ

การอนุมัติโครงการ
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ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางจีรนันท์ ศิรภัทรธนานันท์)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางชัญชนา ทุนอินทร์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
6. ชื่อโครงการ STEM EDUCATION
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่ว นร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อที่.......
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่.......

หลักการและเหตุผล
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การเรียนรู้แบบ STEM (Science Technology Engineering Mathematics) เป็นการ เปลี่ยนแปลงการ
เรียนการสอนจากที่เป็นการเรียนแยกจากกันในแต่ละวิชา ให้เกิดการบูรณาการเห็น ความเชื่อมโยงระหว่างวิชา ซึ่ง
จะนำไปสู่ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำมา ประยุกต์เพื่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ใน
ประเทศไทยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) ได้ริเริ่มโครงการ นำร่องสะเต็มศึกษา
(STEM Education) เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ที่บูรณาการ
วิศวกรรม เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรีย นที่มุ่งพัฒนาทักษะชีวิต การคิดแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
การสร้างนวัต กรรม และการประกอบอาชี พ ในอนาคต สะเต็ ม ศึกษาเป็ น ภาพสะท้ อ นของกระบวน ทั ศน์ ท าง
การศึกษาวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป จากการเรียนแบบท่องจำเป็นการพัฒนาด้านปัญญา ทักษะการคิด ทักษะ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ 21
ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อ
สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับคณะครูและนักเรียน และกระตุ้นความตื่นตั วในนวัตกรรมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ที่เน้นการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ควบคู่
กับความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อฝึ กทั กษะในการคิด วิเคราะห์ การคิดแก้ ปัญ หา การสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ และบูรณาการ
สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษา
2. เพื่อกระตุ้นให้ครูเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน 92 คน
 ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน 6 คน
 อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. นั ก เรี ย นที่ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมบู ร ณาการในรูป แบบ STEM Education ได้ ฝึ ก ประสบการณ์ การคิ ด
แก้ ปั ญ หา การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมใหม่ และการบู ร ณาการความรู้ ใ นสาขาวิ ช าต่ า งๆ โดยใช้ รู ป แบบ
การจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมแบบ STEM Education
2. ครูที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ STEM Education ได้ฝึกประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรม เทคนิคการสอน การควบคุมกิจกรรม การจัดรูปแบบกิจกรรม เพื่อเป็นต้นแบบ STEM Education
ของโรงเรียนสืบต่อไป
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
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17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวอารยา น้อยหมอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1.กิจกรรม STEM สายชั้น

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
ระยะเวลา
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
ดำเนินการ
รายหัว 15 ปี รายได้
6,000

-

-

รวมงบประมาณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์
2.กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
เดือน
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
สิงหาคม

6,000

-

-

7,000

-

-

3.กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา
สสวท.
2565

7,000

-

-

14,000
20,000

-

-

รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
วิธีดำเนินงาน

ปีการศึกษา
2565

ผู้รับผิดชอบ

คุณครูสายชั้น

คณะครูสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ,คณะ
ครูสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะครูสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ,คณะ
ครูสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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1. วางแผน (P)
1.1 วางแผนปฏิบัติงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
1.3 กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับโครงการ STEM EDUCATION
1.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
2.2 ดำเนินกิจกรรม
2.3 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
2.4 สรุป และรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม
3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือ
จำนวน)

กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1.กิจกรรม STEM สายชั้น

ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
STEM สายชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์
2.กิจ กรรมสั ป ดาห์ วิท ยาศาสตร์ ร้อยละ 95 ของ
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรม สัปดาห์
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

สังเกต
ตรวจสอบ

แบบสังเกต
แบบตรวจสอบ

สังเกต
ตรวจสอบ

แบบสังเกต
แบบตรวจสอบ

วิธีการวัดและ

เครื่องมือวัดและ
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(ร้อยละหรือ
จำนวน)

ประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

ประเมินผล

3.กิ จ กรรมพั ฒ นาการจั ด การ ร้อยละ 90 ของ
เรียนรู้ สสวท.
นักเรียน ได้รับการ
พัฒนาจากการ
จัดการเรียนรู้และ
ร่วมโครงการ สสวท.
4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแก้ไขผลงานการดำเนิน
โครงการ STEM EDUCATION ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ตามวัย
2. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสิ่งที่พบเห็น สัมผัสได้ สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปบูรณาการกับสาระ
การเรียนรู้อื่นๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
3. นักเรียนมีความรู้และทักษะในการร่วมงานกับผู้อื่น
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การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวอารยา น้อยหมอ)
ตำแหน่ง ครู

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางชัญชนา ทุนอินทร์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์
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แผนงาน/โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
7. ชื่อโครงการ..โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (PEER ENGLISH CENTER, CEFR)...
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุม่ สาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
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 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อที่.......
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่.1,2,4,5......
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่.......
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หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยโรงเรี ย นบ้ านแม่ จั น (เชี ย งแสนประชานุ ส าสน์ ) ได้ มี โครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program และ Intensive English course) จึงมีการจัดทำ
โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (PEER ENGLISH CENTER, CEFR) ให้มีทักษะ ภาษาอังกฤษที่
ได้มาตรฐานและสามารถสอบผ่าน ได้ตามเกณฑ์การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
MEP/IEC จะต้องสอบผ่านการสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ Common European Framework
of Reference for Languages (CEFR) อย่างน้อย ระดับ A1 ขึ้นไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวัดศักยภาพภาษาอังกฤษของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP/IEC
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน......343.....คน
 ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน..................คน
 อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาตามโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลสอบ CEFR อย่างน้อย ระดับ A2 ขึ้นไป
2. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสิ่งที่พบเห็น สัมผัสได้ สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปบูรณาการกับสาระ
การเรียนรู้อื่น ๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2566
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางนุชรี กันทะเนตร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ศูนย์สอบ CEFR......SE- ED....
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รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

กลุ่มงาน....บริหารงานวิชาการ.......
11-20 ม.ค 66
1.กิจกรรม สอบ CEFR
2.กิจกรรม PEER ENGLISH
20 พ.ย 65
CENTER
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
อุดหนุน เรียนฟรี
เงิน
รายหัว
15 ปี
รายได้
5,000

5,000

-

-

10,000
10,000

-

-

ผู้รับผิดชอบ

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
- คณะกรรมการบริหารโครงการ
- คณะกรรมการดำเนินงานโครงการซึ่งแต่งตั้ง จากคณะครูห้องเรียน MEP
- คณะกรรมการติดตามประเมินผล
2. ประชุมคณะกรรมการ /วางแผน
2.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็นของโครงการ
2.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนการดำเนินการ
2.3 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
2.4 ประสานองค์กรภายนอกเพื่อจัดกิจกรรม
3. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
3.1 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
- คณะกรรมการจัดเตรียม ความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเข้าห้องสอบ
- จัดปรับปรุงห้องศูนย์ PEER ENGLISH CENTER
3.2 ดำเนินกิจกรรม
- ติดต่อประสานงานกับร้านค้า บริษัทที่จัดสอบ CEFR
3.3 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม

นางนุชรี
นางนุชรี
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4. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ
1.กิจกรรม สอบ CEFR

2. กิจกรรม PEER ENGLISH
CENTER

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือ
จำนวน)

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
วิจัย/อื่นๆ)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนห้องเรียน
MEP , IEC ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
สอบ CEFR
ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ในห้อง PEER
ENGLISH CENTER

สอบ

ข้อสอบ

สอบถาม

แบบสอบถาม

5. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแก้ไข ผลงานทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถนําทักษะภาษาอังกฤษไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
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การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางนุชรี กันทะเนตร)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
นางชัญชนา ทุนอินทร์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
8. ชื่อโครงการพัฒนาทักษะ ความสามารถด้านการอ่าน การคิด และเขียน
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้ เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
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 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอั นพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก ข้อที่...1.1/1.2....
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อที่.......
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่..1.1/1.2.....
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่.......
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หลักการและเหตุผล
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นปัญหาสำคัญในการจัดการเรียนรู้ของการศึกษาไทยมาโดยตลอดและ
เป็ น ปั ญ หาที่ ส ามารถแก้ไขได้ ถ้าได้รั บ การดูแลเอาใจใส่ อ ย่างจริงจัง การพั ฒ นาความสามารถในการอ่ าน คิ ด
วิเคราะห์ และเขียน เพื่อให้บรรลุตามหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
คือ การมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการ เรียน และ
รักการค้นคว้า มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และความเจริญก้ าวหน้าทางวิทยาการ มี ทักษะ
และศักยภาพในการจัดการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีคิด วิธีการทำงานได้เหมาะสมกับ สถานการณ์
จากความสำคัญดังกล่าวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนาให้โรงเรียนได้
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของโรงเรียนและผู้เรียน โดยใช้กระบวนการวิจัย
การบริหารและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน ของนักเรียนทุกระดับชั้น
2. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน.......1,454..........คน
 ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน........102.........คน
 อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน
2. ครูร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
วันที่ 6-10 มิถุนายน 2565
วันที่ 19-23 ธันวาคม 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางชัญชนา ทุนอินทร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
-
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รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
ระยะเวลา
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
ดำเนินการ
รายหัว 15 ปี รายได้

กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1.กิจกรรมพัฒนาการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนของนักเรียน

วันที่ 6-10 10,000
มิถุนายน
2565
2.กิจกรรมพัฒนาครูในการจัด
วันที่ 19-23 10,000
กิจกรรมการอ่าน คิดวิเคราะห์และ ธันวาคม
เขียน
2565
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

20,000
20,000

ผู้รับผิดชอบ

-

-

นางชัญชนา
ทุนอินทร์

-

-

นางชัญชนา
ทุนอินทร์

-

-

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 วางแผนปฏิบัติงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
1.3 กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับการพัฒ นาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ของนักเรียน
และพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์
และเขียน
1.4 ประสานบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
2.2 ดำเนินกิจกรรม
2.3 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
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3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1.กิจกรรมพัฒนาการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนของนักเรียน

นักเรียนร้อยละ 100 ประเมินรายงานโครงการ แบบประเมิน
ได้รับการพัฒนาการ
โครงการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน
2.กิ จ กรรมพั ฒ นาครู ใ นการจั ด ครูร้อยละ 100 ได้รับ นิเทศติดตามการจัด
แบบนิเทศติดตาม
กิ จ กรรมการอ่ า น คิ ด วิ เคราะห์ การพัฒนาการจัด
กิจกรรม
การจัดกิจกรรม
และเขียน
กิจกรรมการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน
4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแก้ไข ผลงานทางการศึกษา เพื่อ
พัฒนาศักยภาพเข้าสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน
2. ครูร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน
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การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางชัญชนา ทุนอินทร์)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางชัญชนา ทุนอินทร์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน

ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
9. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
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 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กี ฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิ บัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพั ฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ข้อที่ 1.3
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ข้อที่ 2.4
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อที่ 3.1,3.2
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 1.1 (6)
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่ 2.3
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่ 3.1
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หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้ส่งผลให้สังคมมี การ
เปลี่ยนแปลง การศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญ ในการพัฒนาคนให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความ
เป็นไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและเต็มศักยภาพ
โรงเรียนเห็นความสำคัญที่จะปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความรู้และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมา
ใช้เป็ น แนวทางในการดำเนิ น ชีวิต จึ งได้มีการวางแผนการขับ เคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ อ
กำหนดแนวทางการดำเนินงานทั้งด้านบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน
ให้ กั บ นั ก เรี ย น จึ งได้ จั ด ทำโครงการเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ได้ รั บ
ประสบการณ์ตรง ได้ปฏิบัติจริงในด้านทักษะชีวิตและประสบการณ์อาชีพ เพื่อเป็น แนวทางในการประกอบอาชีพ
การดำเนินชีวิตในสังคม อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีกิจกรรม ดังนี้
- ธนาคารโรงเรียน
-ธนาคารพอเพียง
- กิจกรรม เกษตรพอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริมให้ นั กเรียน บุ คลากรทุก คนเห็ นความสำคัญ มีความรู้ ความเข้าใจและน้อมนำเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและส่งเสริมให้
ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน........1,200......คน  ผู้ปกครอง จำนวน.....1,000.......คน
 ครู
จำนวน........80..........คน  อื่น ๆ .....ชุมชน....... จำนวน......50.......คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. ครูสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ครูและนักเรียนได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
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ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
20 มิถุนายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางเตรียมใจ ศรีคำมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ธนาคารออมสิน(สาขาแม่จัน)
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
ระยะเวลา
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
ดำเนินการ
รายหัว 15 ปี รายได้

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
มิย.65-กพ.66
1.กิจกรรม ธนาคารโรงเรียน
มิย.65-กพ.66
2.กิจกรรม ธนาคารพอเพียง
มิย.65-กพ.66
3.กิจกรรม เกษตรพอเพียง
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1,500
1,500
2,000
5,000
5,000

-

-

ผู้รับผิดชอบ

วัชราภรณ์
นิชนันท์
วิมลรัตน์

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 วางแผนปฏิบัติงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
1.3 กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับ โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.4 ประสานบุคคลภายนอก ธนาคารออมสิน(สาขาแม่จัน)
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
2.2 ดำเนินกิจกรรม
2.3 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
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3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
1.กิจกรรม ธนาคารโรงเรียน

2.กิจกรรม ธนาคารพอเพียง

3.กิจกรรม เกษตรพอเพียง

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)
ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีเงินออมใน
ธนาคารโรงเรียน
ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรม
ธนาคารพอเพียง
ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเกษตร
พอเพียง

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

ตรวจสอบ

แบบตรวจสอบ

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแก้ไข ผลงานทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเข้าสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการมุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนและบุคลากรของทางโรงเรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เพื่อช่วยเหลือ
ครอบครัว
2. นักเรียนมีทักษะในการใช้ชีวิต รู้จักการพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถนำผลผลิตที่ได้จากการลงมือทำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ดำรงชีวิต
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การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางเตรียมใจ ศรีคำมา)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางเยาวเรศ ปิยะสันติ์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
10. ชื่อโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และความเป็นเลิศทางวิชาการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
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 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึก ษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อที่.......
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่...1.1/1.2....
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่.......
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หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการเรียนรู้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน เป็นสำคัญ ให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งการปฏิรูปการเรียนรู้จะประสบผลสำเร็จได้ เริ่มจากความร่วมมือ ของทุกฝ่ายอาทิ ครู
นักเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกโรงเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กระบวนการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายคุณภาพการศึกษา
ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้จัดทำโครงการส่งเสริม อัตลักษณ์
และความเป็นเลิศทางวิชาการโดยเน้นกิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมการแข่งขันทัก ษะทางวิชาการและการแสดงผล
งานทั้ งในและนอกโรงเรีย น ซึ่ง กิจ กรรมเหล่ านี้ได้ส นองมาตรฐานด้านผู้ เรีย นและด้านการจัดการศึ กษา การ
แสดงผลงานทางวิชาการเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะสะท้อนผลงานของโรงเรียนว่ามีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพการศึกษา
อยู่ในระดับใด เป็นการกระตุ้นให้ครูและ นักเรียนให้มีความมุ่งมั่นและมั่นใจในการพัฒนางานวิชาการที่หลากหลาย
และเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูและนักเรียน ที่มีผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชุนได้ร่วมชื่นชม
ผลงานของทางโรงเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพทางด้านวิชาการ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น กล้าแสดงออก ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
3. เพื่อจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาทางด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน
ต่างสถาบัน ระหว่างครูต่างโรงเรียน ระหว่างชุมชน
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน........1,454........คน
 ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน.........102.........คน
 อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. นักเรียนร้อยละ 60 ได้แสดงออกถึงศักยภาพทางด้านวิชาการ
2. นักเรียนร้อยละ 100 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น กล้าแสดงออก ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
3. นักเรียนและครู ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาทางด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างนักเรียนต่างสถาบัน ระหว่างครูต่างโรงเรียน ระหว่างชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
วันที่ 13-30 มิถุนายน 2565
วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางชัญชนา ทุนอินทร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1.กิจกรรมแข่งทักษะวิชาการ

2.กิจกรรม Open house

รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ดำเนินการ

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
รายหัว 15 ปี รายได้

ผู้รับผิดชอบ

วันที่ 13-30
มิถุนายน 2565

50,000

-

-

ครูนุชรี

วันที่ 20-24
กุมภาพันธ์ 2565

23,100

-

-

ครูชัญชนา

73,100
73,000

-

-

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 วางแผนปฏิบัติงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
1.3 กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
และแนวทางการจัดกิจกรรม Open house
1.4 ประสานบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
2.2 ดำเนินกิจกรรม
2.3 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
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3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)

กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1.กิจกรรมแข่งทักษะวิชาการ 1. นักเรียนร้อยละ 60 ได้
แสดงออกถึงศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่ ผลการแข่งขัน
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
ทักษะทางวิชาการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ

2.กิจกรรม Open house

1. นักเรียนร้อยละ 100
ประเมินโครงการกิจกรรม แบบประเมิน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
โครงการกิจกรรม
กล้าแสดงออก ภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง
2. นักเรียนและครู ร้อยละ
100 เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริม พัฒนาทางด้าน
วิชาการ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
นักเรียนต่างสถาบัน
ระหว่างครูต่างโรงเรียน
ระหว่างชุมชน
4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมิน มาวิเคราะห์ หาข้อมู ล สร้างแนวคิด พั ฒ นา ปรับปรุงแก้ไขสู่ ความเป็ น เลิ ศทาง
วิชาการ มุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพทางด้านวิชาการ
2. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น กล้าแสดงออก ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
3. โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาทางด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนต่าง
สถาบัน ระหว่างครูต่างโรงเรียน ระหว่างชุมชน
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การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางชัญชนา ทุนอินทร์)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางชัญชนา ทุนอินทร์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
11. ชื่อโครงการห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พั ฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
2. นั กเรีย นทุกคนมีทั กษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มี ความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
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 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลัก ธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อที่.......
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 1.1
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่ 2.5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่ 3.2
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หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญในการพัฒนานักเรียนทำให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้
ใฝ่เรียนรักการอ่านและการค้นคว้า
การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าด้วยระบบ ICT จะทำให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ
ทันสมัย สืบค้นได้ง่ายและหลากหลาย ทำให้เป็นแรงจูงใจให้นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน........1,454........คน
 ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน........102..........คน
 อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
- นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนและรักการอ่าน
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
ตลอดปีการศึกษา 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางศิรินภา มาละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
ระยะเวลา
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
ดำเนินการ
รายหัว 15 ปี รายได้
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1.กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ภาคเรียนที่ 10,000
นางศิรินภา
- จัดทำบันทึกรักการอ่าน ค่าจ้าง
1/2565
และทีมงาน
โรงพิมพ์ จัดพิมพ์บันทึกรักการ
อ่าน
- ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
2.กิจกรรม ห้องสมุดอาเซียน+วัน
อาเซียน
- ค่าวัสดุ ห้องสมุดอาเซียน
- ค่าวัสดุจัดกิจกรรมวันอาเซียน
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
- ค่าวารสารหนังสือพิมพ์
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรมห้องสมุด
มีชีวิต
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
ระยะเวลา
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
ดำเนินการ
รายหัว 15 ปี รายได้
ภาคเรียนที่ 5,000
1/2565

ตลอดปี
การศึกษา
2565

15,000

-

-

30,000
30,000

-

-

ผู้รับผิดชอบ
นางศิรินภา
และทีมงาน

นางศิรินภา
และทีมงาน

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 วางแผนปฏิบัติงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
1.3 กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับโครงการห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
2.2 ดำเนินกิจกรรม
2.3 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
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3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1.กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
-จัดทำบันทึก
รักการอ่าน ค่าจ้าง
โรงพิมพ์ จัดพิมพ์บันทึกรักการ
อ่าน
- ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
2.กิจกรรม ห้องสมุดอาเซียน+วัน
อาเซียน
- ค่าวัสดุ ห้องสมุดอาเซียน
- ค่าวัสดุจัดกิจกรรมวันอาเซียน
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
- ค่าวารสารหนังสือพิมพ์
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรมห้องสมุด
มีชีวิต

วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัด
เครื่องมือวัด
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
(ร้อยละหรือจำนวน)
และประเมินผล
วิจัย/อื่นๆ)
ร้อยละ80 ของ
นักเรียนที่มีบันทึก
การอ่านเพิ่มขึ้น

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
กิจกรรมบันทึก
รักการอ่าน

ร้อยละ80 ของ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมห้องสมุด
อาเซียน
ร้อยละ80 ของ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมห้องสมุดมี
ชีวิต

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
กิจกรรม
ห้องสมุด
อาเซียน
แบบสอบถาม
กิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน

แบบสอบถาม

4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแก้ไข ผลงานทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเข้าสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตราฐานสากล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการอ่านและการค้นคว้า
2. นักเรียนร้อยละ 80 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
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การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางศิรินภา มาละ)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางชัญชนา ทุนอินทร์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ..................................................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน

ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
12.ชื่อโครงการ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
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 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อที่.......
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่.......
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หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในประเทศไทยมีการพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้เป็น
ทางเลื อกสำหรับผู้ เรียนในหลายรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์และเป้ าหมายสำคัญ เพื่อตอบสนอง ความต้องการ
จำเป็นในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันและทัดเทียมนานาประเทศ ปลูกฝังให้ เยาวชนมีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่
เรี ย น สามารถใช้ ภ าษาสากลในการรั บ รู้ มี ค วามคิ ด ริเริ่ม สร้างสรรค์ มี ทั ก ษะในการคิ ด หลั ก สู ต รภาษาอั งกฤษ
พุทธศักราช 2551 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนตามความ
ถนัดและความสนใจของตนเอง
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้เปิดดำเนินการโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นห้องเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์โดยจัดการ
เรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้าน
วิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เพื่ อเตรี ย มพร้ อ มในการเป็ นห้ อ งเรียนคุณ ภาพโรงเรียนคุ ณ ภาพด้ านวิท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. (SMT) ทำให้ผู้เรียนให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และจะส่งผล
ให้ ก ารพั ฒ นานั ก เรี ย นในด้ านวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพสู งขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นา
การศึกษาระดับสามัญศึกษาไปสู่เป็นความสากล ให้สอดคล้องกับนโยบายและพื้นฐานของสังคมวัฒนธรรมไทย
พร้อมที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ตามแต่โอกาสอันควร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในการคิดด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากสิ่งที่พบเห็น
5. เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมทำกิจกรรมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน 92 คน
 ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน 6 คน
 อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. นั กเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามวัย
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2. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสิ่งที่พบเห็น สัมผัสได้ สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปบูรณาการกับสาระ
การเรียนรู้อื่นๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
3. นักเรียนมีความรู้และทักษะในการร่วมงานกับผู้อื่น
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
ดำเนินการปีการศึกษา 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวอารยา น้อยหมอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
ระยะเวลา
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
ดำเนินการ
รายหัว 15 ปี รายได้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์
1.กิจกรรมเรียนรู้โลกคณิตศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา
1,500
ครูศิริวัชญา
2564
2.กิจกรรมเรียนรู้โลกคณิตศาสตร์ ม.2 ปีการศึกษา
1,500
ครูศิริรัตน์
2564
3.กิจกรรมเรียนรู้โลกคณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา
1,600
ครูชฎาพร
2564
4.กิจกรรมเรียนรู้โลกวิทยาศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา
1,800
ครูสุทธิดา
2564
5.กิจกรรมเรียนรู้โลกวิทยาศาสตร์ ม.2 ปีการศึกษา
1,800
ครูอารยา
2564
6.กิจกรรมเรียนรู้โลกวิทยาศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา
1,800
ครูประจวบ
2564
รวมงบประมาณ
10,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
10,000
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วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 วางแผนปฏิบัติงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
1.3 กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับ ห้ องเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
1.4 ประสานบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
2.2 ดำเนินกิจกรรม
2.3 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
3. การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัด
เครื่องมือวัด
กิจกรรม
(นิเทศ/สอบถาม/
(ร้อยละหรือจำนวน)
และประเมินผล
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์
ร้อยละ 90 ของ
1.กิจกรรมเรียนรู้โลกคณิตศาสตร์ ม.1
สอบถาม
แบบสอบถาม

2.กิจกรรมเรียนรู้โลกคณิตศาสตร์ ม.2

3.กิจกรรมเรียนรู้โลกคณิตศาสตร์ ม.3

นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โลก
คณิตศาสตร์
ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โลก
คณิตศาสตร์
ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โลก
คณิตศาสตร์

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม
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กิจกรรม
4.กิจกรรมเรียนรู้โลกวิทยาศาสตร์ ม.1

5.กิจกรรมเรียนรู้โลกวิทยาศาสตร์ ม.2

6.กิจกรรมเรียนรู้โลกวิทยาศาสตร์ ม.3

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)
ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โลก
วิทยาศาสตร์
ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โลก
วิทยาศาสตร์
ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โลก
วิทยาศาสตร์

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัด
(นิเทศ/สอบถาม/
และประเมินผล
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)
สอบถาม
แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแก้ไขผลงานการดำเนินกิจกรรม
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนยิ่ง ๆ
ขึ้นไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนห้ องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามวัย
2. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสิ่งที่พบเห็น สัมผัสได้ สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปบูรณาการกับสาระ
การเรียนรู้อื่นๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
3. นักเรียนมีความรู้และทักษะในการร่วมงานกับผู้อื่น
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การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
(นางสาวอารยา น้อยหมอ)
ตำแหน่ง ครู

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางชัญชนา ทุนอินทร์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
13. ชื่อโครงการ ห้องเรียนภาษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
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 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิต ศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้ มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็ นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อที่.......
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 1.1 ข้อที่ 1
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่.......
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หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน สังคมโลกเป็น สังคมแห่ งการเรียนรู้ คนในสังคมจ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา การปฏิรูป
การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งสั งคมแห่ งการเรี ย นเป็ น การเตรี ย มเยาวชนให้ มี ค วามสามารถในการปรับ ตั ว ก้ า วทั น การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เป็นผู้พร้อมและมี
ความสามารถในการแข่งขัน ภาษาจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้
และการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีผู้นิยมใช้กันเป็นอันมาก การที่นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได้เป็นอย่างดีนับเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตเป็นอย่างยิง่
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จึงจัดให้มีโครงการห้องเรียนภาษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย นทางด้ านภาษาตามความถนั ด และความสนใจ ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถมุ่ ง สู่
มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน.....90.......คน
 ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน..................คน  อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนห้องเรียนภาษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได้ในระดับดีขึ้นไป
2.2 นักเรียนห้องเรียนภาษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่า
ค่าเป้าหมายของโรงเรียน
2.3 นั กเรียนห้ องเรียนภาษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษใน
ระดับดีขึ้นไป
ระยะเวลาดำเนินการ
17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนุชรี กันทะเนตร
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รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1. กิจกรรม Basic English Word
2. กิจกรรม Conversation Stamp
3. กิจกรรม Song For Fun

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
ระยะเวลา
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
ดำเนินการ
รายหัว 15 ปี รายได้
ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา

2,500
2,500
2,500

ผู้รับผิดชอบ

ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ

4. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English
2,500
One Day Camp
รวมงบประมาณ
10,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
10,000
วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 วางแผนปฏิบัติงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
1.3 กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒ นาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนภาษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
2.2 ดำเนินกิจกรรม
2.3 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
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3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)
กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร้อยละ 80 ของนักเรียน
1. กิจกรรม Basic English
มีผลงานแบบบันทึก
Word

2. กิจกรรม Conversation
Stamp

3. กิจกรรม Song For Fun

3. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
English One Day Camp

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

ประเมินจากแบบบันทึก
การท่องคำศัพท์พื้นฐาน

แบบบันทึกการท่อง
คำศัพท์พื้นฐาน

คำศัพท์พื้นฐานตาม
เกณฑ์ที่กำหนด
ร้อยละ 80 ของนักเรียน ประเมินจากแบบบันทึก
มีผลงานกิจกรรม
การสนทนา
Conversation Stamp
ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ร้อยละ 70 ของนักเรียนมี
สอบถาม
ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
Song For Fun
ร้อยละ 100 ของ
- สอบถาม
นักเรียน มีความพึงพอใจ
- สัมภาษณ์
ต่อการจัดกิจกรรม ค่าย
ภาษาอังกฤษ English
One Day Camp

แบบบันทึกการ
สนทนา

แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ์

4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขผลงานทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเข้าสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
2. นักเรียนมีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษ
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การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางนุชรี กันทะเนตร)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางชัญชนา ทุนอินทร์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ..................................................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน

ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
14. ชื่อโครงการ โครงการห้องเรียนอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้ เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
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 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ 
🗸 โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็น เลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อที่.......
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
🗸 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 1.6

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่.......

🗸 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่ 3.1 , 3.2, 3.3
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หลักการและเหตุผล
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้จัดห้องเรียนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศใน
ด้านทักษะอาชีพและเทคโนโลยี จึงดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ ในลักษณะการศึกษา ที่ต อบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนเพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในอาชีพ สร้างอาชีพ พัฒ นาทักษะด้วยการใช้เทคโนโลยี
สมัย ใหม่ บู ร ณาการเทคโนโลยี เพื่ อใช้ในการประกอบอาชี พ สร้างกลุ่ม อาชีพ ใหม่ๆให้ ทันต่อโลกสั ง คมปั จจุบั น
นำไปสู่การมีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การมีรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน และการพึ่งพาตนเองได้ใน
ที่สุด อย่างไรก็ตามปัญหาความยากจนยังเป็นอุปสรรคที่ทำให้นักเรียนส่วนหนึ่งขาดโอกาสทางการศึกษา ต้องออก
จากโรงเรียนกลางคันหรือไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สู งขึ้น และเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ มองหาความ
ถนัด ที่จะพัฒนาเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต จากเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับนักเรียน จึงส่งเสริมให้
นักเรียนได้มีความรู้ด้านวิชาชีพติดตัวไปเมื่อจบการศึกษา และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพ
2.เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดในการทำงานของนักเรียน
3.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพให้กับนักเรียนให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ตนเองและ
ครอบครัว
4. เพือ่ ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
🗸 นักเรียน จำนวน.......90...........คน

 ผู้ปกครอง จำนวน..................คน

จำนวน........4............คน
 อื่น ๆ (ระบุ)............ จำนวน...........คน
🗸 ครู
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพ
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีทักษะกระบวนการคิดในการทำงาน
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพ
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
มิถุนายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวธิดารัตน์ คำแดง
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
1.กิจกรรม สร้างสรรค์งานผ้า
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา
2565
2.กิจกรรม เทียนหอมสมุนไพร ภาคเรียนที่ 2
พื้นบ้าน
ปีการศึกษา
2565
3.กิจกรรม เบอเกอรี่
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา
2565
4.กิจกรรม แปรรูปอาหารจาก ภาคเรียนที่ 2
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ปีการศึกษา
2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.กิจกรรม การออกแบบ
ภาคเรียนที่ 1
โปสเตอร์กราฟิก
ปีการศึกษา
2565
2.กิจกรรม นัก Youtuber
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา
2565
3.กิจกรรม เทคนิคการ
ภาคเรียนที่ 1
บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา
และโน๊คบุ๊คเบื้องต้น
2565
4.กิจกรรม แอนิเมชันการ์ตูน
ภาคเรียนที่ 2

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
รายหัว 15 ปี รายได้

ผู้รับผิดชอบ

1,500

-

-

นางสาวธิดารัตน์ คำแดง

1,500

-

-

นางสาวธิดารัตน์ คำแดง

2,000

-

-

นางสาววรรณศิกา แก้วมา

1,000

-

-

นางสาววรรณศิกา แก้วมา

1,000

-

-

นายโต้ง หน่อแก้ว

1,000

-

-

นายโต้ง หน่อแก้ว

1,000

-

-

นายเรวัฒน์ ไชยบาล

1,000

-

-

นายเรวัฒน์ ไชยบาล
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
พื้นฐาน

ระยะเวลา
ดำเนินการ

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
รายหัว 15 ปี รายได้

ผู้รับผิดชอบ

ปีการศึกษา
2565
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทัง้ สิ้น

10,000
10,000

-

-

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 วางแผนปฏิบัติงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
1.3 กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการห้องเรียนอาชีพและเทคโนโลยี
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
2.2 ดำเนินกิจกรรม
2.3 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
3. การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัด
เครื่องมือวัดและ
กิจกรรม
(นิเทศ/สอบถาม/
(ร้อยละหรือจำนวน)
ประเมินผล
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ร้อยละ 80 ของมีความ
- ประเมิน
-แบบประเมินผลการจัด
1.กิจกรรม สร้างสรรค์งานผ้า
พึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม สร้างสรรค์
งานผ้า
2.กิ จ กรรม เที ย นหอมสมุ น ไพร ร้อยละ 80 ของมีความ
พึงพอใจต่อการจัด
พื้นบ้าน
กิจกรรม เทียนหอม
สมุนไพรพืน้ บ้าน
ร้อยละ 80 ของมีความ
3.กิจกรรม เบอเกอรี่

- สอบถาม

- ประเมิน
- สอบถาม

- ประเมิน

กิจกรรม
-แบบสอบถามนความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม
-แบบประเมินผลการจัด
กิจกรรม
-แบบสอบถามนความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม
-แบบประเมินผลการจัด
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กิจกรรม

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)
พึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม เบอเกอรี่

4.กิ จ กรรม แปรรู ป อาหารจาก ร้อยละ 80 ของมีความ
พึงพอใจต่อการจัด
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)
- สอบถาม

- ประเมิน
- สอบถาม

กิจกรรม แปรรูปอาหาร
จากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละ 80 ของมีความ
1.กิจกรรม การออกแบบ
พึงพอใจต่อการจัด
โปสเตอร์กราฟิก

2.กิจกรรม นัก Youtuber

กิจกรรม การออกแบบ
โปสเตอร์กราฟิก
ร้อยละ 80 ของมีความ
พึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม นัก Youtuber

3.กิ จ ก ร ร ม เ ท ค นิ ค ก า ร ร้อยละ 80 ของมีความ
พึงพอใจต่อการจัด
บ ำ รุ ง รั ก ษ า ค อ ม พิ ว เต อ ร์
กิจกรรม เทคนิคการ
และโน๊คบุ๊คเบื้องต้น

บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
และโน๊คบุ๊คเบื้องต้น
4.กิ จ กรรม แอนิ เ มชั น การ์ ตู น ร้อยละ 80 ของมีความ
พึงพอใจต่อการจัด
พื้นฐาน
กิจกรรม แอนิเมชัน
การ์ตูนพื้นฐาน

4. การพัฒนาต่อไป (A)

- ประเมิน
- สอบถาม

- ประเมิน
- สอบถาม

- ประเมิน
- สอบถาม

- ประเมิน
- สอบถาม

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
กิจกรรม
-แบบสอบถามนความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม
-แบบประเมินผลการจัด
กิจกรรม
-แบบสอบถามนความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม
-แบบประเมินผลการจัด
กิจกรรม
-แบบสอบถามนความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม
-แบบประเมินผลการจัด
กิจกรรม
-แบบสอบถามนความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม
-แบบประเมินผลการจัด
กิจกรรม
-แบบสอบถามนความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม
-แบบประเมินผลการจัด
กิจกรรม
-แบบสอบถามนความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม
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นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแก้ไข ผลงานทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเข้าสู่ความเป็นเลิศทางด้านทักษะอาชีพ และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีต่อไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพ
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีทักษะกระบวนการคิดในการทำงาน
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพ
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
(นางสาวธิดารัตน์ คำแดง)
ตำแหน่ง ครู
ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางชัญชนา ทุนอินทร์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
15. ชื่อโครงการ ห้องเรียน ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้ เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์)
สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ข้อที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ข้อที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ข้อที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ข้อที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
ข้อที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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หลักการและเหตุผล
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้มีการจัดทำโครงการห้องเรียนศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี
กีฬา และนันทนาการขึ้น เพื่อ มุ่งเสริมสร้างสมรรถภาพของนักเรียนให้ได้แสดงออกซึ่งความสามารถ ความถนัด
ความสนใจ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน ร่างกายแข็งแรง เสริมสร้างจินตนาการและได้รับการ
พัฒนาครอบคลุมทุกด้าน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ กีฬา และนันทนาการ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด ด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
3. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน.....375……คน
 ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน..................คน
 อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
ร้อยละ 80 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ
กีฬา และนันทนาการ
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
ตลอดปีการศึกษา 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายธีรศักดิ์ สุต๊ะ
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
ระยะเวลา
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
ดำเนินการ
รายหัว 15 ปี รายได้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. กิจกรรส่งเสริมความเป็นเลิศ
ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์
60,000
ห้องเรียน
นางสาวปัทมา
รวมงบประมาณ
60,000
-
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. กิจกรรมทดสอบสมรรถนะ
ทางการกีฬา
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
รายหัว 15 ปี รายได้
90,000

-

-

90,000
150,000

-

-

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 วางแผนปฏิบัติงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม
1.3 กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับกิจกรรม
1.4 ประสานบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
2.2 ดำเนินกิจกรรม
2.3 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. กิจกรรส่งเสริมความ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
เป็นเลิศห้องเรียน
ทุกคน มีลักษณะนิสัยรักดนตรี
นาฏศิลป์ ศิลปะ และนันทนาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. กิจกรรมทดสอบ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
สมรรถนะทางการกีฬา
ทุกคน มีลักษณะนิสัยรัก กีฬา
และนันทนาการ

ผู้รับผิดชอบ

นายธีรศักดิ์
นายกฤษฏิ์ดนัย

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

สอบถาม สังเกต
สัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสังเกต

สอบถาม สังเกต
สัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสังเกต
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4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแก้ไข ผลงานทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเข้าสู่ความเป็นเลิศ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้รับการพัฒ นาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านดนตรี นาฏศิลป์
ศิลปะ กีฬา และนันทนาการทุกคน นำสู่การสร้างสรรค์งานด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ กีฬา และนันทนาการ
การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ.............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายธีรศักดิ์ สุต๊ะ)
ตำแหน่ง ครู
ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางชัญชนา ทุนอินทร์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากลเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน/โครงการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
16. ชื่อโครงการ บริหารกิจการนักเรียน
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
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สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้ สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่.......
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หลักการและเหตุผล
งานบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เป็นส่วนหนึ่ง กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งหวังการวางแผนสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียน มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานในระบบดูแล
ช่วยเหลือนั กเรีย นจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่ งเสริม ป้องกันแก้ไขปัญ หาต่าง ๆของนักเรียน เช่น
ปัญหาพฤติกรรม การปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียน โดยประสาน ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
องค์กรในท้องถิ่น สร้างเครือข่ ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อพัฒ นานักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับทางโรงเรียน
อย่ างเป็ น ระบบ ตลอดทั้งเพื่อฝึ กให้ มีทักษะในการทำงาน มีนิสั ยรักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้ อื่นได้
นอกจากนี้ ยังมุ่งทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์และส่งเสริมให้ ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รู้จักแสวงหาข้อมูล สารสนเทศ ตัดสิน ใจได้อย่างเหมาะสม
ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขตาม ตามมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จึงมีการพัฒนาระบบงานบริหารกิจการนักเรียน
ได้มีการดำเนินการจัดทำระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของฝ่ายงานบริหารทั่วไป จึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์
รองรับการปฏิบัติงานให้ดำเนินไปด้วยดี
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดำเนินงานกิจการนักเรียนดำเนินการเป็นอย่างมีระบบ ระเบียบ สะดวก รวดเร็ว
๒. เพื่อให้กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน.....1,454.......คน
 ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน..................คน
 อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
บุคลากรโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้รับการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการจากงานบริหารกิจการนักเรียน
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวจิราภรณ์ พรมรัตน์
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
-.
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.กิจกรรม บริหารกิจการนักเรียน
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
ระยะเวลา
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
ดำเนินการ
รายหัว 15 ปี รายได้
ตลอดปี
การศึกษา

5,000

-

-

5,000
5,000

-

-

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1. วางแผนปฏิบัติงาน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
3. กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับบริหารงานกิจการนักเรียน
4. ประสานบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
1. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
2. ดำเนินกิจกรรม
3. กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ครูจิราภรณ์
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3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.กิจกรรม บริหาร
กิจการนักเรียน

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)
บุคลากรภายในโรงเรียน
ร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจต่อการบริหาร
กิจการนักเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
วิจัย/อื่นๆ)
สอบถามบุคลากรภายใน
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียง
แสนประชานุสาสน์)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการ
บริหารกิจการ
นักเรียน

4. การพัฒนาต่อไป (A)
งานบริหารงานกิจการนักเรียน จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศโดยระบบเทคโนโลยี
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดำเนินงานกิจการนักเรียนดำเนินการเป็นอย่างมีระบบ ระเบียบ สะดวก รวดเร็ว
2. บุคลากรโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้รับการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการจากงานบริหารกิจการนักเรียน
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การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวจิราภรณ์ พรมรัตน์ )
ตำแหน่ง ครู

ลงชื่อ....................................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางเยาวเรศ ปิยะสันต์ )
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน

ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป(งานกิจการนักเรียน)
17. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึ กษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
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 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่ วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อที่.......
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริห ารและการจัดการ ข้อที่ 2.1 มีเป้ าหมายวิสั ยทั ศน์ และพั น ธกิ จที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
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หลักการและเหตุผล
ที่มาและความสำคัญ จากสภาพสังคมปัจจุบัน ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ต่างขวนขวายประกอบอาชีพ
เพื่อให้สามารถนำเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข ไม่มีเวลาอบรมดูแลบุตรหลานของตนเอง และไม่
เห็นความสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุตรหลาน เป็นผลให้นักเรียนหลายคน ไม่รู้จักที่ควรและไม่
ควร ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี ไม่มีสัมมาคารวะ ไม่มีภูมิคุ้มกันตัวเองที่ดี อาจจะถูกหลอกหรือชักชวน ไปในทางที่ไม่ดีได้
ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงตระหนักในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม แก่นักเรียน จึงมีการกำหนดกิจกรรม
ดำเนินการตลอดปีการศึกษา โดยมีขับเคลื่อนได้แก่ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและฟังธรรมะในทุกวันศุกร์ กิจกรรม
ในวันสำคัญทางศาสนา และกิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้กับนักเรียน
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักแยกแยะพฤติกรรมสิ่งที่ควรหรือไม่ควรประพฤติ
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน 1,454 คน  ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน 102 คน  อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มี
ความรับผิดชอบ สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
ตลอดปีการศึกษา 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวชลินรัตน์ สิทธิเจริญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
-
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รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
ระยะเวลา
งาน/โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
ดำเนินการ
รายหัว 15 ปี รายได้
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป(งานกิจการนักเรียน)
1.กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและ
ตลอดปี
1,000
ฟังธรรมะในทุกวันศุกร์(คาบ
การศึกษา
คุณธรรมจริยธรรม
2565
2.กิจกรรมจัดทำสื่อเสริมสร้าง
ตลอดปี
5,000
คุณธรรมในโรงเรียน
การศึกษา
2565
3.กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา
ตลอดปี
2,000
การศึกษา
2565
4.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมใน
ตลอดปี
2,000
ห้องเรียน
การศึกษา
2565
รวมงบประมาณ
10,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
10,000
วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 วางแผนปฏิบัติงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
1.3 กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมเพื่อดำเนินการ
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
2.2 ดำเนินกิจกรรม
2.3 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.ชลินรัตน์

ครูผู้สอน

น.ส.ชลินรัตน์

ครูผู้สอน
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3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
กลุ่มงาน
1.กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและ
ฟังธรรมะในทุกวันศุกร์(คาบ
คุณธรรมจริยธรรม
-ค่าจัดพิมพ์สื่อ,บทสวดมนต์
2.กิ จ กรรมจั ด ทำสื่ อ เสริ ม สร้ า ง
คุณธรรมในโรงเรียน
-ค่าจัดทำสื่ออุปกรณ์
3.กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา
-ค่าของรางวัลในการประกวดจัด
บอร์ ด ในวั น สำคั ญ และกิ จ กรรม
อื่นๆ
4.กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมใน
ห้องเรียน
-ค่าเอกสารประกอบกิจกรรม

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้
พระและฟังธรรมะใน
ทุกวันศุกร์
จั ด ทำสื่ อ เสริ ม สร้ า ง
คุณธรรมในโรงเรียน
สำหรับนักเรียนได้ร้อย
ละ 80 ของจำนวน
นักเรียน
ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัด
กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา
ร้อยละ 90 ของ
นักเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมในห้องเรียน

บันทึกการจัดกิจกรรม
คุณธรรมในห้องเรียน

แบบบันทึกการจัดกิจกรรม
คุณธรรมในห้องเรียน

ตรวจสื่ออุปกรณ์

แบบบันทึกการจัดกิจกรรม
คุณธรรมในห้องเรียน/แบบ
บันทึกการจัดทำสื่อ

สอบถาม

ตรวจแบบบันทึก
กิจกรรม/โฮมรูม

แบบสอบถามการจัด
กิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา
แบบบันทึกการจัดกิจกรรม
คุณธรรมในห้องเรียน/แบบ
บันทึกโฮมรูม

4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแก้ ไข ผลงานทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเข้าสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและเป็นไปตามแนวทางของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นั กเรีย นโรงเรียนบ้ านแม่จั น (เชีย งแสนประชานุสาสน์) ทุ กคน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ เช่น มีความเป็นสุภาพชน มีสัมมาคารวะ มีกิริยาสุภาพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุกคน สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จัก
เสียสละช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่มีพฤติกรรมเอาเปรียบผู้อื่น
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การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวชลินรัตน์ สิทธิเจริญ)
ตำแหน่ง ครู

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางเยาวเรศ ปิยะสันต์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
18. ชื่อโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้แ ละภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
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 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลั กธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อที่.......
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริห ารและการจัดการ ข้อที่ 2.1 มีเป้ าหมายวิสั ยทั ศน์ และพั น ธกิ จที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
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หลักการและเหตุผล
การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุ ณธรรม
จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา นั้นนอกจากจะดำเนินการ
ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้วการป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่ง
สำคัญประการหนึ่ง ของการพัฒนาเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี
ต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้ คนใน เชิงบวกแล้ ว ในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญ หา
เศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาครอบครัวซึ่งก่อเกิดความ
ทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่น ๆ ที่เป็ นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพ
กายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นภาพความสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น จึงต้อง
อาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน ซึ่งมีครูที่ปรึกษาเป็น
หลักสำคัญในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและเมตตา ที่มีต่อศิษย์
และภาคภูมิใจในบทบาทที่มีส่วนสำคัญ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโต งอกงาม เป็นบุคคลที่มี
คุณค่าของสังคมต่อไป
บทบาทของครูที่กล่าวมานั้นคงมิใช่เรื่องใหม่ เพราะมีก ารปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอและได้ดำเนินการมา
นานแล้วนับตั้งแต่อดีตจนได้รับการยกย่องให้ เป็นปูชนียบุคคล แต่เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
โดยเฉพาะการทำงานอย่างมีระบบที่มีกระบวนการทำงาน มีหลักฐานการปฏิบัติงาน มีเทคนิค วิธีการ หรือการใช้
เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้ว ความสำเร็จของงานย่อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ผลดีย่อมเกิดขึ้นกับทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนหรือสังคม
วัตถุประสงค์
1. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการดูแลช่วยเหลือของครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
2. การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีการทำงานร่วมกัน โดยผ่าน
กระบวนการทำงานที่ชัดเจน พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ หรือรับการประเมินได้
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน 1,454 คน  ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน 102 คน  อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
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2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เป็นไปอย่างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
2. โรงเรีย น ผู้ ป กครอง หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีการทำงานร่วมกัน โดยผ่ านกระบวนการ
ทำงานที่ชัดเจน พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ หรือรับการประเมินได้ ร้อยละ 90
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่ม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
ระยะเวลา
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
อุดหนุน เรียนฟรี
ดำเนินการ
เงินรายได้
รายหัว 15 ปี
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. กิจกรรมคัดกรองนักเรียน
ตลอดปีการศึกษา 2,000
นางสุภารัตน์
ยากจน
2565
2. กิจกรรมเด็กพิเศษ
ตลอดปีการศึกษา 3,000
นางสุภารัตน์
2565
3. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
ตลอดปีการศึกษา 15,000
ครูประจำชั้น
2565
รวมงบประมาณ
20,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
20,000
-
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วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1) วางแผนปฏิบัติงาน
2) แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
3) กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมเพื่อดำเนินการ
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
1) จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
2) ดำเนินกิจกรรม
3) กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. กิจกรรมคัดกรองนักเรียน
ยากจน

2. กิจกรรมเด็กพิเศษ

3. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)
ร้อยละ 90 ของครู
บุคลากร มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมคัดกรองนักเรียน
ยากจน
ร้อยละ 90 ของครู
บุคลากร มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมเด็กพิเศษ
ร้อยละ 90 ของครู
บุคลากร มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
(นิเทศ/สอบถาม/
ประเมินผล
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแก้ไข ผลงาน
ทางการศึกษาเพื่อพัฒ นาศักยภาพเข้าสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและเป็นไปตามแนวทางของโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ
ดีเยี่ยมจากการดูแลช่วยเหลือของครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
2. การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)เป็นไปอย่างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีการทำงานร่วมกัน โดยผ่าน
กระบวนการทำงานที่ชัดเจน พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ หรือรับ
การประเมินได้
การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่ม)
ตำแหน่ง ครู
ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางเยาวเรศ ปิยะสันต์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
19. ชื่อโครงการ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้ างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพั ฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์)
สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ข้อที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิ จารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ข้อที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ข้อที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ข้อที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
ข้อที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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หลักการและเหตุผล
การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณ ภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ
และมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ดำเนิ น วิ ถี ชี วิ ต ที่ เป็ น สุ ข ตามที่ สั งคมมุ่ งหวั ง โดยผ่ านก ระบวนการทางการศึ ก ษา
ที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เป็นคนเก่ง
คนดี มีความสุข นอกจากดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การ
ปูองกัน และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่ เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ร้านเกมส์ การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์
ต้องเข้าไป ช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง
โรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการโรงเรียนสีขาวขั้นมารองรับ เพื่อสร้างความ ตระหนักถึง
ปัญหาอันก่อให้เกิดการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และสามารถป้องกันตนเอง เพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ
2. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นที่เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน.....1,454……คน
 ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน..................คน
 อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ผู้ปกครอง นักเรียนและนักศึกษา มีจิตสำนึกร่วมกันในการดูแลกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข
2. ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีจิตสำนึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอบายมุข
3. นักเรียน มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

216
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายธีรศักดิ์ สุต๊ะ
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. โครงการสถานศึกษาสีขาว
17 พ.ค.65ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
31 มี.ค.66
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
อุดหนุน เรียนฟรี
เงิน
รายหัว
15 ปี
รายได้
10,000

-

-

10,000
10,000

-

-

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 วางแผนปฏิบัติงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม
1.3 กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับกิจกรรม
1.4 ประสานบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
2.2 ดำเนินกิจกรรม
2.3 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

นายธีรศักดิ์ สุต๊ะ
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3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)

วิธีการวัดและ เครื่องมือวัด
ประเมินผล และประเมินผล

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. โครงการสถานศึกษาสี ร้อยละ 80 นักเรียน และครู ที่เข้าร่วม
สำรวจความ
แบบสำรวจ
ขาว ปลอดยาเสพติด และ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด พึงพอใจ
ความพึงพอใจ
อบายมุข
และอบายมุข มีความพึงพอใจที่เข้าร่วม
โครงการ
4 การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแก้ไข ผลงานทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาศักยภาพเข้าสู่การเป็นสถานศึกษาสีขาวต้นแบบต่อไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน และครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และอบายมุขและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ครูทุกคนในสถานศึกษาให้ความร่วมมือ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุขอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
3. สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประจำอำเภอ ในการศึกษาดูงานและเป็นแหล่งเรียนรู้
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การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายธีรศักดิ์ สุต๊ะ)
ตำแหน่ง ครู

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางเยาวเรศ ปิยะสันต์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิ จารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน

ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

แผนงาน/โครงการ กลุม่ งานบริหารวิชาการ
20. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พั ฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รี ย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู้ มีคุณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
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 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก ข้อที่ 1.4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ข้อที่ 2.5
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อที่ 3.3
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 1.1(2,3,4)
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่ 2.6
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่ 3.1, 3.2, 3.5
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หลักการและเหตุผล
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้มีความสำคัญในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเกี่ยวข้อง
การปฏิรูปการศึกษา เพื่อเป็นการค้นคว้าหาวิธีหรือกลวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วและถูกต้อง เต็มตามศักยภาพโดย
ยึ ด หลั ก ที่ ว่ าผู้ เรี ย นทุ ก คน มี ค วามสามารถในการเรี ย นรู้ สามารถพั ฒ นาตนเอง และต้ อ งยึ ด ถื อ ว่ า ผู้ เรี ย นมี
ความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
โดยอาศัยองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการคิดค้นหากลวิธีการสอบที่สอดคล้องกับยุคสมัย และความสนใจของผู้เรีย น
เพื่อส่วเสริมให้ผู้เรียนได้รับมวลประสบการณ์ที่หลากหลาช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า พัฒนา
ผู้ เรี ย นให้ เกิด การเรี ย นรู้ อ ย่ างแท้ จ ริ ง รู้ จั ก แสวงหาความรู้ เกิ ด การเรีย นรู้อ ย่ างกว้างขวางลึ ก ซึ้ งและต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดเวลา ดังนั้นทางกลุ่มบริห ารวิชาการจึงต้อ งดำเนินการโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้
2. เพื่อสนับสนุนให้ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการศึกษาและสืบค้นข้อมูล เพื่อการเรียนรู้
และการวิจัย
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน..................คน
 ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน.......62...........คน
 อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
2.1 ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนให้มีศักยภาพและสมรรถนะ ในการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
2.2 ครูมีสมรรถนะในการจัดทำสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนรู้
2.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
17 พ.ค. 2565 – 31 มีนาคม 2566
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางชัญชนา ทุนอินทร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
กลุ่มบริหารวิชาการ / กลุ่มลริหารงานบุคคล / กลุ่มสาระการเรียนรู้
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
งาน/โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุน เรียนฟรี เงินรายได้
รายหัว
15 ปี
กลุม่ บริหารวิชาการ / กลุ่มลริหารงานบุคคล / กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาสื่อ
17 พ.ค. 2565 5,000
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
–
ศึกษาและแหล่งเรียนรู้
31 มีนาคม
2566
2.กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
รวมงบประมาณ
5,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
5,000
ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

นางชัญชนา
ทุนอินทร์

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการปฏิบตั ิงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
1.3 กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
1.4 เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 จัดประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
2.2 ตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2.3 กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
2.4 กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา
(ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผลิตสื่อวิชาละ 1 ชิ้น / ภาคเรียน เพื่ อคัดเลือกและส่งประกวดใน
รูปแบบของนวัตกรรมการศึกษา)
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2.5 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
2.6 ประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรม
3. การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและประเมินผล
กิจกรรม
(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)
กลุ่มบริหารวิชาการ / กลุ่มลริหารงานบุคคล / กลุ่มสาระการเรียนรู้
-ประเมินความพึงพอใจ
1.กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนา ร้อยละ 90 ของครู
มีการพัฒนาสื่อ
-ประเมินการผลิตสื่อ
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
นวัตกรรม เทคโนโลยี -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทางการศึกษาและแหล่ง
ทางการศึกษาและ
-การนิเทศการสอนภายใน
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)

แหล่งเรียนรู้

2.กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้

ร้อยละ 90 ของครู
ได้รับการส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้

และ ระหว่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
-ประเมินความพึงพอใจ
-ประเมินการผลิตสื่อ
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-การนิเทศการสอนภายใน
และ ระหว่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
-แบบประเมินความพึงพอใจ
-แบบประเมินสื่อ
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-ผลการนิเทศภายในและ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
-แบบประเมินความพึงพอใจ
-แบบประเมินสื่อ
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-ผลการนิเทศภายในและ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้

4. การพัฒนาต่อไป (A)
วิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินการโครงการเพื่อพัฒ นาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการ
พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพด้วยการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ โดยมีผลดังนี้
4.1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ
4.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเรียนรู้ได้ถูกต้อง รวดเร็ว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา
2. ครูจัดทำสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่หลากหลาย ทันสมัย เสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และสามารถใช้สื่อในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
3. นักเรียนและครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการศึกษาและสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
(นางชัญชนา ทุนอินทร์)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางชัญชนา ทุนอินทร์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบริหารวิชาการ

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
21. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
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สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมี ส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์)
สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่ 2.2, 2.4
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่.......
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หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มี จริยธรรมและวัฒนธรรม สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สาระที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติดังกล่าวแทบทุกมาตรา นำไปสู่การ
ปฏิรูป การเรีย นรู้ จึ งจำเป็ น อย่างยิ่ง ที่จ ะต้องพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ มีคุณ ภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ครูต้องเข้าใจและตระหนั กในบทบาทหน้าที่ของตน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และเกิดผลสืบเนื่องต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูตระหนักในบทบาทหน้าที่ ภาระงาน และพัฒนาศักยภาพเข้าสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน วิชาชีพ
2. เพื่อสนับสนุนร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา
3. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน..................คน
 ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน........62..........คน
 อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะและพัฒนาศักยภาพเข้าสู่ความเป็น
ครูมืออาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ ทำให้บุคลากรทางการศึกษาทราบถึง
ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถให้บริการได้ เป็นปัจจุบัน และสามารถค้นหาตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
24 – 25 กันยายน 2556 (สถานที่ดำเนินการจะระบุอีกครั้ง)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางชฎาพร ปันกิจ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
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รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
1.กิจกรรมงานเครื่องราช
2.กิจกรรมวางแผนอัตรากำลังและ
การกำหนดตำแหน่ง
3.กิจกรรมการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการ
4.กิจกรรมการสรรหาบุคลากรสาย
สนับสนุน
5.กิจกรรมระเบียนประวัติและ
บำเหน็จความชอบ
6.กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ
7.กิจกรรมส่งเสริมขวัญกำลัง
บุคลากร
8.กิจกรรมอบรมสัมมนาบุคลากร
และงานเกษียณอายุราชการ
9.กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จัดทำผลงาน
วิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (PA)
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ดำเนินการ

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
อุดหนุน เรียนฟรี
เงินรายได้
รายหัว 15 ปี

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ

ตลอดปี กศ.
ตลอดปี กศ.

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ

ตลอดปี กศ.

-

-

-

ไม่ใช้งบ

ตลอดปี กศ.

-

-

-

ไม่ใช้งบ

ตลอดปี กศ.

-

-

-

ไม่ใช้งบ

ตลอดปี กศ.

-

-

-

ไม่ใช้งบ

ตลอดปี กศ.

-

-

-

ไม่ใช้งบ

24 – 25 100,000
ก.ย. 2556
ตลอดปี กศ.
-

-

-

นางชฎาพร ปันกิจ

-

-

100,000
100,000

-

-
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วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 วางแผนปฏิบัติงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
1.3 กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมอบรมสัมมนาบุคลากรและงานเกษียณอายุราชการ
1.4 เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 จัดอบรม/สัมมนา/ประชุมปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน ให้กับบุคลากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2 สำรวจความต้องการ ในการพัฒนา การอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน
2.3 ให้รางวัลครูดีเด่นตามประเภทแยกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงานที่รับผิดชอบ เพื่อเสริมสร้าง
ขวัญกำลังใจ
2.4 จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานบุคลากร
2.5 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
2.6 สรุปผลการดำเนินการ
3. การติดตามและประเมินผล (C)

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
1.กิจกรรมงานเครื่องราช ครูร้อยละ 100 พอใจในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงาน เครื่องราช
2.กิจกรรมวางแผน
ครูร้อยละ 100 พอใจในการวางแผน
อัตรากำลังและ
อัตรากำลัง
การกำหนดตำแหน่ง
3.กิจกรรมการลงเวลา
ครูร้อยละ 100 พอใจในการลงเวลา
ปฏิบัติราชการ
ปฏิบัติราช และการสรุปผลการมา
ปฏิบัติราชการ
4.กิจกรรมการสรรหา
กลุ่มงานต่างๆ ร้อยละ 100 พอใจใน
บุคลากรสายสนับสนุน กระบวนการสรรหาบุคลากรสาย
สนับสนุน

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
(นิเทศ/สอบถาม/
ประเมินผล
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม
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กิจกรรม

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
(นิเทศ/สอบถาม/
ประเมินผล
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

5.กิจกรรมระเบียน
ครูร้อยละ 100 พอใจในการลงเวลา
สอบถาม
แบบสอบถาม
ประวัติและบำเหน็จ
จัดทำระเบียนประวัติและบำเหน็จ
ความชอบ
ความชอบ
6.กิจกรรมส่งเสริม
ครูร้อยละ 100 พอใจในการส่งเสริม
สอบถาม
แบบสอบถาม
ความก้าวหน้าทาง
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
วิชาชีพ
7.กิจกรรมส่งเสริมขวัญ ครูร้อยละ 100 พอใจในกิจกรรม
สอบถาม
แบบสอบถาม
กำลังบุคลากร
ส่งเสริมขวัญกำลังบุคลากร
8.กิจกรรมอบรมสัมมนา ครูร้อยละ 100 พอใจในกิจกรรม
สอบถาม
แบบสอบถาม
บุคลากรและงาน
อบรมสัมมนาบุคลากรและงาน
เกษียณอายุราชการ
เกษียณอายุราชการ
9.กิจกรรมส่งเสริมครู
ร้อยละ 100 ของครูที่ยื่นผลงานเพื่อ
สอบถาม
แบบสอบถาม
และบุคลากรทางการ
เลื่อนวิทยฐานะ ได้เลื่อนวิทยฐานะ
สัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์
ศึกษา จัดทำผลงาน
วิชาการ เพื่อเลื่อน
วิทยฐานะ (PA)
4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแก้ไข ผลงานทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ครูได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2. ครูมีความรู้ ความเข้าในในระบบการบริหารงานบุคคล
3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการและใช้หลักการบริหารอย่างถูกต้องตามหลักธรรมมาภิบาล
4. บุ คลากรได้รับบริการเกี่ยวกับ ข้อมูลการบริ การได้อย่างรวดเร็ว และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเป็น
ระบบ และนำไปใช้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวเดียวกัน
การอนุมัติโครงการ
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ลงชื่อ................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางชฎาพร ปันกิจ)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางชฎาพร ปันกิจ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
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แผนงาน/โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
22. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
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 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์)
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่.......
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่.......
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่.......
หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ซึ่งได้พัฒนามาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีการปรับปรุงแก้ไขจุดที่เป็นปัญหา
ในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น บนฐานข้อมูลที่ได้ที่ได้จากการศึ กษาวิจัยและ

234
ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับ ที่ 10 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒ นามนุษย์ และจุดเน้ นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู่
ศตวรรษที่ 21 จึงมีการทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.
2560)ที่มีความเหมาะสม ชัดเจนทั้งเอกสารหลักสูตร และการนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาและใช้หลักสูตรจะประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องอาศัยการบริหารหลักสูตรที่
มีประสิทธิภาพ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมีความชัดเจนตรงกันเกี่ยวกับหลักสูตร รวมทั้งเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาผู้เรียน การ
บริหารหลักสูตรในยุคปัจจุบันซึ่งมีการกระจายอำนาจสู่ทัองถิ่นและสถานศึกษา ให้มีส่วนร่วมตัดสินใจในการพัฒนา
หลั ก สู ต รของตนเองนั้ น ต้ อ งอาศั ย การเปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด วิธี ก าร รูป แบบ และปรับ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์
(Paradigm shift) จากกรอบแนวคิดเดิม สู่แนวคิดใหม่ ความรู้ใหม่ วิธีก ารบริหารจัดการ และแนวปฏิบัติใหม่ๆ ซึ่ง
ต้องมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์หลายระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และระดับสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ หลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
(MEP/IEC) ทุกระดับชั้น
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
นักเรียน จำนวน 1,454 คน
 ผู้ปกครอง จำนวน 1,454 คน
 ครู
จำนวน 102 คน
 อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุ สาสน์) หลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ หลักสูตรปฐมวัย และ
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (MEP/IEC) ที่เหมาะสมกับผู้เรียนทุกระดับชั้น
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 - 31 มีนาคม พ.ศ.2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางชัญชนา ทุนอินทร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร

ผู้รับผิดชอบ
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ดำเนินการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ
2.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร MEP
3.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร IEC
4.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

มิถุนายน
มิถุนายน
มิถุนายน
มิถุนายน
-

2565
2565
2565
2565

อุดหนุน
รายหัว

เรียนฟรี
15 ปี

เงินรายได้

2,500
2,500
2,500
2,500
10,000
10,000

-

-

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 วางแผนปฏิบัติงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
1.3 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
1.3.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
1.3.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย
1.3.3 ประชุมคณะกรรมการ
1.4 ประสานคณะกรรมการสถานศึกษา
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
2.2 ดำเนินกิจกรรม
2.3.3 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ หลักสูตรปฐมวัย และ
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (MEP/IEC) ทุกระดับชั้นให้สอดคล้องกับผู้เรียน
2.3.4 คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรที่พัฒนาและ
ปรับปรุง เรียบร้อยแล้ว
2.3.5 ครูนำหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาและปรับปรุง ไปกำหนดโครงสร้างรายวิชา
และออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย
2.3 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรมผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ เพื่อนำผล
จากการติดตามมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ชัญชนา
นุชรี
จีรนันท์
วิกาญดา
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3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)

กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมี
8 กลุ่มสาระ
หลักสูตร 8 กลุ่มสาระ ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมี
ประสิทธิภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากลและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมี
MEP
หลักสูตร MEP ที่การจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากลและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมี
IEC
หลักสูตร IEC ที่การจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากลและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)

4.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมี
ปฐมวัย
หลักสูตรปฐมวัย

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
(นิเทศ/สอบถาม/
ประเมินผล
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)
ประเมิน

แบบประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
(นิเทศ/สอบถาม/
ประเมินผล
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)
ประเมิน
แบบประเมิน
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ที่การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมี
ประสิทธิภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากลและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนา
งานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ หลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (MEP/IEC)
ทุกระดับชั้นทีจ่ ัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
(นางชัญชนา ทุนอินทร์.)
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ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางชัญชนา ทุนอินทร์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

แผนงาน/โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
23. ชื่อโครงการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
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สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธร รมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุม่ สาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะ
การคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิ ลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
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 6. หลักสู ตรสถานศึกษาได้รับ การพัฒ นา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็น
สำคัญ จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้ าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด , ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพผู้เรียน
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ
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ข้อ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
ข้อ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนับการบริหารจัดการและการเรียนรู้
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ข้อ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
ข้อ 3.5 มีการแลกเปลี่ย นเรียนรู้และให้ ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพั ฒ นาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
หลักการและเหตุผล
งานวัดและประมินผลมีเป้าหมายในการส่งเสริมครูผู้สอนให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนรู้
ตามสภาพจริง ผ่านวิธีการประเมินที่หลากหลาย โดยใช้ระบบสารสนเทศ และเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินการ
จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน อีกทั้งนำผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลมารายงานให้ครู และ
ผู้เรียนรับทราบ เพื่อร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงและนำผลที่ได้มาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
2. เพื่อพัฒ นาระบบการวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิ และให้ บริการแก่ผู้รับบริการให้เกิ ดความพึง
พอใจสูงสุด
3. เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผลให้เป็นปัจจุบัน
4. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบวัดและประเมินผลระดับชาติ เช่น การประเมินความสามารถการ
อ่านของผู้เรียน (RT), การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT), การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการ
ทดสอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน 1,454 คน
 ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน 102 คน
 อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน ร้อยละ 80
2. ผู้เรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 41.33
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ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
ตลอดปีการศึกษา 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายจุลจำนงค์ ศิริกุล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
ระยะเวลา
งาน/โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุน เรียนฟรี เงินรายได้
ดำเนินการ
รายหัว
15 ปี
กลุ่มงานบริการวิชาการ
1.กิจกรรมงานวัดและ
ตลอดปี
20,000
ประเมินผลการศึกษา
การศึกษา
2565
2.กิจกรรมการยกระดับ
ภาคเรียนที่ 2
5,000
ผลสัมฤทธิ์การประเมิน
ปีการศึกษา
ความสามารถการอ่านของ
2565
ผู้เรียน (RT)
3.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2
5,000
การทดสอบความสามารถ
ปีการศึกษา
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
2565
(NT)
4.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2
5,000
การทดสอบทางการศึกษา
ปีการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
2565
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
5.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2
5,000
การทดสอบทางการศึกษา
ปีการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
2565
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้รับผิดชอบ

นายจุลจำนงค์ ศิริกุล

นายจุลจำนงค์ ศิริกุล

นายจุลจำนงค์ ศิริกุล

นายจุลจำนงค์ ศิริกุล

นายจุลจำนงค์ ศิริกุล
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
อุดหนุน เรียนฟรี เงินรายได้
รายหัว
15 ปี
40,000
-

ผู้รับผิดชอบ

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
2.2 วางแผนปฏิบัติงาน
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
2.4 กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับ การวัดและประเมิน การประเมินความสามารถการ
อ่านของผู้เรียน (RT), การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT), การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2.5 ประสานบุคคลภายนอก ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
1. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
2. ดำเนินกิจกรรม ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
3. กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม

3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
กลุ่มงานวิชาการ

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
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กิจกรรม
1.กิจกรรมงานวัดและประเมินผล
การศึกษา

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)

ร้อยละ 90 ของครู มีความ
พึงพอใจต่อการดำเนิน
งานวัดและประเมินผลของ
โรงเรียน
2.กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ คะแนนเฉลี่ยของการ
การประเมินความสามารถการอ่าน ประเมินความสามารถการ
ของผู้เรียน (RT)
อ่านของผู้เรียน (RT) สูงกว่า
ปีที่ผา่ นมา ร้อยละ 3
3.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การ คะแนนเฉลี่ยของการ
ทดสอบความสามารถพื้นฐานของ ทดสอบความสามารถ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT)
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(NT) สูงกว่าปีที่ผา่ นมา
ร้อยละ 3
4.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การ คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ระดับชัน้
พื้นฐาน (O-NET) ระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6
ประถมศึกษาปีที่ 6สูงกว่า
ระดับเขตพื้นที่ และ/หรือ
ระดับประเทศ
5.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การ คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ระดับ
พื้นฐาน (O-NET) ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่า
ระดับเขตพื้นที่ และ/หรือ
ระดับประเทศ

4. การพัฒนาต่อไป (A)

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
(นิเทศ/สอบถาม/
ประเมินผล
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)
การสัมภาษณ์ การประชุม บันทึกการประชุม
สรุปงาน

ประเมินจากคะแนนสอบ

ข้อสอบ และแบบ
รายงานผลการ
ประเมินการ
ทดสอบ
ประเมินจากคะแนนสอบ ข้อสอบ และแบบ
รายงานผลการ
ประเมินการ
ทดสอบ

ประเมินจากคะแนนสอบ

ข้อสอบ และแบบ
รายงานผลการ
ประเมินการ
ทดสอบ

ประเมินจากคะแนนสอบ ข้อสอบ และแบบ
รายงานผลการ
ประเมินการ
ทดสอบ
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นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแก้ไข ผลงานทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเข้าสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงและได้นำผลจากการวัดและประเมินผลมา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2. โรงเรียนมีระบบการวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิ และสามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการให้เกิดความ
พึงพอใจสูงสุด
3. ได้พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผลให้เป็นปัจจุบัน
4. สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบวัดและประเมินผลระดับชาติ เช่น การประเมินความสามารถ
การอ่านของผู้เรียน (RT), การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT), การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
การทดสอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายจุลจำนงค์ ศิริกุล)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางชัญชนา ทุนอินทร์.)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
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ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
24. ชื่อโครงการโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและการรับนักเรียน
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้ เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่.......
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่ 2.5 2.6
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่.......

หลักการและเหตุผล
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หลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เป็นหลักสูตรการศึกษาของ
ประเทศ มีจุดประสงค์ที่จะพัฒ นาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชี วิตที่ดี มีความสามารถใน
การแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข
บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อตาม
ความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล
การวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง
2560) เน้นวิธีการวัดผลจากสภาพจริง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เต็มตามหลักสู ตร
ดังนั้นจึงจัดโครงการงานทะเบียนและจัดเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.) เพื่อให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหลักฐานทางการศึกษาที่สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
วัตถุประสงค์
1. มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนของตนเองได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. มุ่งเน้นให้นักเรียนที่จบหลักสูตรทุกช่วงชั้นได้รับแบบระเบียนแสดงผลการเรียนและ
ใบประกาศนียบัตรที่ถูกต้องตรงตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
3. มุ่งให้ได้ความถูกต้องชัดเจนของเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่นักเรียนจะนำไปใช้ในการศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพ
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียนจำนวน 1,454 .คน
 ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู จำนวน..................คน
 อื่น ๆ (ระบุ)...........จำนวน...............คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. นักเรียนทุกระดับชั้นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล/เอกสารทางการศึกษาของตนเองได้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน
2. นักเรียนที่จบหลักสูตรทุกช่วงชั้นได้รับแบบระเบียนแสดงผลการเรียนและใบประกาศนียบัตรที่ถูกต้อง
ตรงตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
3. นักเรียนที่จบหลักสูตรทุกช่ วงชั้นได้รับแบบระเบียนแสดงผลการเรียนและใบประกาศนียบัตรที่ถูกต้อง
ตรงตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ร้อยละ 100
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
พฤษภาคม 2565 , ตุลาคม 2565 และ มีนาคม 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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นางเยาวเรศ ปิยะสันติ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
อุดหนุน เรียนฟรี
เงิน
รายหัว
15 ปี
รายได้

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่
ก.ย. 65
5,000
เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
ม.ค.66
2.กิจกรรมการรับนักเรียน
ม.ค.-ก.พ.66 5,000
(ค่าอาหารและอาหารว่าง)
รวมงบประมาณ
10,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
10,000

-

-

ครูเยาวเรศ

-

-

ครูเยาวเรศ

-

-

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 วางแผนปฏิบัติงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
1.3 กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
1.4 ประสานบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
2.2 ดำเนินกิจกรรม
2.3 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม

3. การติดตามและประเมินผล (C)

ผู้รับผิดชอบ
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กิจกรรม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
ทะเบียน

2.กิจกรรมการรับนักเรียน

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)
ร้อยละ 95 ของครู
บุคลากรมีความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินงาน
กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานทะเบียน
ร้อยละ 95 ของครู
บุคลากรมีความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินงาน
กิจกรรมการรับนักเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัด
(นิเทศ/สอบถาม/
และประเมินผล
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)
สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแก้ไ ข ผลงานทางการศึกษา
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพเข้ า สู่ ก ารบริ ก ารที่ ดี แ ละทั่ ว ถึ ง และเข้ า ถึ ง การบริ ก ารที่ ร วดเร็ ว และทั น สมั ย ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนทุกระดับชั้นมีเอกสารที่ถูกต้อง
2. นักเรียนที่จบหลักสูตรทุกช่วงชั้นได้รับแบบระเบีย นแสดงผลการเรียนและใบประกาศนียบัตรที่ถูกต้อง
ตรงตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
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การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางเยาวเรศ ปิยะสันติ์)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางเยาวเรศ ปิยะสันติ์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน

ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม

แผนงาน/โครงการ กลุม่ งานบริหารวิชาการ
25. ชื่อโครงการ โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้ เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน

254
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่ มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

หลักการและเหตุผล
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การจั ดการศึ กษาเพื่ อพั ฒ นาคนให้ มีคุ ณ ภาพจึ งเป็ น เรื่อ งที่ มีค วามจำเป็ น เป็ น อย่ างยิ่ งโดยจะต้อ งเป็ น
การศึกษาที่มีคุณ ภาพ เพื่ อทำให้ ศักยภาพที่ มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒ นาอย่างเต็มที่ ทำให้ เป็นคนที่ รู้จักคิด
วิเคราะห์ รู้ จั กแก้ปั ญ หา มีค วามคิด ริ เริ่ มสร้างสรรค์ รู้จัก เรียนรู้ด้ว ยตนเอง สามารถปรับ ตั วให้ ทั น กับ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จักพึ่งตนเอง และสามารถดำรงชีวิตอยู่ ในสังคมได้
อย่างเป็นสุข
ถึงแม้ว่าในระยะที่ผ่านมา ได้มีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยมาโดยตลอด แต่จาก
การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษาของกรมวิชาการ ปี 2540 พบว่า คะแนนเฉลี่ย วิชาต่าง ๆ
ส่วนใหญ่มีค่าต่ำกว่าร้อยละ 50 เป็นต้นว่าคะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ของนักเรียนชั้น ม.6 มีค่าไม่ถึง
ร้อยละ 30 แสดงว่านักเรียนทำข้อสอบได้ไม่ถึง 1 ใน 3 ของข้อสอบทั้งหมด
นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการแล้ว จริยธรรม คุณธรรม และความปลอดภัยของร่ างกายและจิตใจของ
เด็กไทยก็อยู่ ในสภาวะเสี่ยงเช่นเดีย วกัน ดังตั วอย่างของปัญหายาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในสถานศึกษา
ขณะนี้
ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้น จากการศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) เกี่ย วกับ การทำข้อสอบวิช าคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของสมาคมนานาชาติ เพื่อการ
ประเมินผลทางการศึกษา พบว่า เด็กไทยทำคะแนนได้ดีสำหรับข้อสอบแบบเลือกตอบ ที่ใช้ทักษะพื้นฐาน ( เช่น
การบวก ลบ คูณ หาร ) หรือข้อสอบที่ใช้ความจำ แต่ไม่สามารถทำข้อสอบที่เป็นโจทย์ปัญหา ที่ต้องคิดวิเคราะห์
หรือต้องเขียนคำตอบอธิบายยาวๆ แสดงให้เห็นถึงปัญหาในการคิดวิเคราะห์ และการเรียบเรียงความคิดออกมา
เป็นคำพูดของเด็กไทย ในขณะที่ความสามารถดังกล่าว เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบัน
จากที่กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการศึกษาของไทยที่จำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง
ให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ หรือจริยธรรม คุณธรรม
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง มี ค วามจำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาคุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาของไทย โดยจะต้ อ งเริ่ ม จาก
สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการพัฒนาคุณภาพของตนเอง โดยในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษานั้น จะต้องมี
การประกั น คุ ณ ภาพภายในผสมผสานอยู่ ในกระบวนการบริ ห ารและการจั ด การเรีย นการสอนตามปกติ ข อง
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา อันจะเป็นการสร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษา
จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อทำให้เด็กไทยเป็นคนดี มีความสามารถและมีความสุข จะ
ได้ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้มีสันติ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เศรษฐกิจมั่นคง สามารถร่วมมือและแข่งขันกับประเทศอื่น
ๆ ได้ อ ย่ า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี ในสั งคมโลกต่ อ ไป การประกั น คุ ณ ภาพภายในจึ งเป็ น งานสำคั ญ ของสถานศึ ก ษา โดย
สถานศึกษา เพื่อผู้เรียนและสังคมโดยรวม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน 1,454 คน
 ผู้ปกครองจำนวน 1,454 คน
ครู
จำนวน 102 คน
 อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอกในระดับดีมาก
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 - 31 มีนาคม พ.ศ.2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวกระแสสินธ์ สิงห์แก้ว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
ระยะเวลา
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
อุดหนุน เรียนฟรี
ดำเนินการ
เงินรายได้
รายหัว
15 ปี
กลุ่มงาน งานบริหารวิชาการ
โครงการประกันคุณภาพภายใน
17 พฤษภาคม 10,000
น.ส.กระแสสินธ์
สถานศึกษา
พ.ศ.2565 สิงห์แก้ว
31 มีนาคม
พ.ศ.2566
รวมงบประมาณ
10,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
10,000
วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1. วางแผนปฏิบัติงาน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
3. กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายใน
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2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
1. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
2. ดำเนินกิจกรรม
3. กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
กลุ่มงานงานบริหารวิชาการ
โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)
ร้อยละ 100 โรงเรียนมี
การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในที่เข้มแข็งบรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
มาตรฐานมีคุณภาพ อยู่
ในระดับดี

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัด
(นิเทศ/สอบถาม/
และประเมินผล
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)
ประเมิน

แบบประเมิน

4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนา
งานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เข้มแข็งบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานมีคุณภาพ อยู่ในระดับดี
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การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวกระแสสินธ์ สิงห์แก้ว)
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางชัญชนา ทุนอินทร์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการ กลุม่ งานบริหารวิชาการ
26. ชื่อโครงการ โครงการนิเทศภายใน
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
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 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่ว นร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
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หลักการและเหตุผล
การปฏิรู ป การศึกษา ตามพระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 7 ครูคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 52 ส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุ คลากร
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกำกับให้ สถาบันที่ทำหน้าที่
ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม และเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากร
ใหม่และการพัฒ นาบุ คลากรประจำการอย่างต่อเนื่อง นโยบายสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพั ฒ นาคุณ ภาพมาตรฐาน พัฒ นาสมรรถนะของครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒ นาระบบการวัด
ประเมิน ผลเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน และระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ฉะนั้นการนิเทศภายในเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุงแก้ไข ปฏิรูปการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรภายในโรงเรียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แนะนำให้คำปรึกษา
เพื่ อร่ว มกัน ปฏิรู ป การเรีย นการสอนให้ เป็ น ไปตามแนวปฏิ รูป ซึ่งจะส่ งผลต่ อนัก เรียนให้ เป็ น คนดี เก่ ง และมี
ความสุข และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อบรรลุตามจุดประสงค์ และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร โดยอาศัยการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของครูเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุน
ส่งเสริมจนบังเกิดผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จึงได้จัดทำโครงการนิเทศ
ภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อช่วยให้การทำงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนให้สูงขึ้น
2. เพื่อให้โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีความ
เข้มแข็งและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีคุณภาพ
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน 1,454 คน
 ผู้ปกครอง จำนวน 1,454 คน
 ครู
จำนวน 102 คน
 อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ มีความเข้มแข็งและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นร้อยละ 100
2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีคุณภาพร้อยละ 100
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ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
17 พฤษภาคม พ.ศ.2565- 31 มีนาคม พ.ศ.2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาววิกาญดา รังสรรค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
ระยะเวลา
งาน/โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
ดำเนินการ
รายหัว 15 ปี รายได้
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โครงการนิเทศภายใน
17
5,000
พฤษภาคม.
2565 31 มีนาคม
2566
รวมงบประมาณ
5,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
5,000
-

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.วิกาญดา
รังสรรค์

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1. วางแผนปฏิบัติงาน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
1) ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ
2) ประมวลสภาพปัญหาและความต้องการ
3) กำหนดจุดมุ่งหมายการนิเทศเนื้อหาการนิเทศ
4) ออกแบบการนิเทศ สื่อนิเทศ เครื่องมือ
5) กำหนดกรอบการประเมิน วิธีการติดตามและรายงานผล ขออนุมัติโครงการ งบประมาณ
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
1. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
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2. ดำเนินกิจกรรมตามแผนนิเทศ แบ่งหน้าที่ภาระงาน ประสานบุคคลที่เกี่ยวข้อง และนิเทศตามแผน
ที่กำหนด
3. กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
3. การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
(นิเทศ/สอบถาม/
(ร้อยละหรือจำนวน)
และประเมินผล
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โครงการนิเทศภายใน 1. ร้อยละ 60 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. โรงเรียนมีรูปแบบและ
กระบวนการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลในโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ มีความเข้มแข็งและเกิด
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ร้อยละ100
3. ร้อยละ 100 ของครูได้รับการ
นิเทศ การจัดการเรียนการสอน

การนิเทศ

แบบบันทึกการ
นิเทศ

4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิ เคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒ นาสู่ความเป็นเลิศในการพัฒ นาโครงการ
นิเทศภายใน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนให้สูงขึ้น
2. โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีความ
เข้มแข็งและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
3. ครูได้รับการนิเทศจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
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การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาววิกาญดา รังสรรค์)
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางชัญชนา ทุนอินทร์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบริหารวิชาการ

ลงชื่อ..................................................................ผู้ พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการ กลุม่ งานบริหารงบประมาณ
27. ชื่อโครงการ โครงการนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
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 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ข้อที่ 1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
ข้อที่ 2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ข้อที่ 4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ข้อที่ 5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ข้อที่ 6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่.......
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หลักการและเหตุผล
กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การ
บริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน
เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์
ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด
ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องนำแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เพื่อเป็นการกำหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้ง
การกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ จะเป็น
เครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ
ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ทางโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้เล็งเห็น ความสำคัญดังกล่าวของแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 จึงได้จัดทำโครงการวางแผนกลยุทธ์โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุสาสน์) ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และ
นโยบายของหน่วยเหนือ
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน..................คน
 ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน........40......คน
 อื่น ๆ (ระบุ)............จำนวน..............คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการศึกษา ได้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
1-13 พฤษภาคม 2565 และ 28-30 มีนาคม 2566
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวทิพวรรณ์ ปัญญางาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
-.
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กิจกรรม พัฒนาและจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ

กิจกรรม พัฒนาและสรุปงาน 4
ฝ่ายงาน

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
ระยะเวลา
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
ดำเนินการ
รายหัว 15 ปี รายได้

ผู้รับผิดชอบ

1-13
พฤษภาคม
2565

10,000

-

-

นางสาวทิพวรรณ์
ปัญญางาม

28-30
มีนาคม
2566

10,000

-

-

นางสาวทิพวรรณ์
ปัญญางาม

รวมงบประมาณ
20,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
20,000
วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวิเคราะห์ความสอดคล้องยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษากับกลยุทธ์
โรงเรียนและคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย ผู้บริหารและ
ครูผู้สอน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและสรุปงาน 4 ฝ่ายงาน
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565
2.2 จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำ ปีการศึกษา 2565
2.3 นำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 เสนอขออนุมัติการใช้งบประมาณในการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 ดำเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565
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3. การติดตามและประเมินผล ©
ตัวชี้วัด
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
กิจกรรม
(ร้อยละหรือ
(นิเทศ/สอบถาม/
ประเมินผล
จำนวน)
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
1.กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติ ร้อยละ 100 ของครู
สอบถาม
แบบสอบถาม
การประจำปีการศึกษา 2565
บุคลากรในโรงเรียน
มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ
2.กิจกรรม พัฒนาและสรุปงาน 4 ร้อยละ 100 ของครู
สอบถาม
แบบสอบถาม
ฝ่ายงาน
บุคลากรในโรงเรีย- น
มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมพัฒนาและ
สรุปงาน 4 ฝ่ายงาน
4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแก้ไข ผลงานทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเข้าสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารงาน มุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มี และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ได้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่น ศรัทธา จากผู้ปกครอง ชุมชน
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การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวทิพวรรณ์ ปัญญางาม)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกันต์ฤทัย จักรสาน.)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาน

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน

ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
28. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้ เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
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 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
ผู้เรียนมีศักยภาพเป็ นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด , ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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หลักการและเหตุผล
โรงเรีย นบ้ านแม่จัน (เชีย งแสนประชานุส าสน์) เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่ผลการ
สำรวจสภาพปัจจุบั น ปัญหา และอุป สรรคงานสารสนเทศของโรงเรียนพบว่า ระบบข้อมูลสารสนเทศยังไม่เป็น
ปัจจุบัน และขาดระบบในการจัดการ นอกจากนี้ยังพบว่าโรงเรียนขาดบุคลากรในการดำเนินงาน หรือดูแลระบบ
และขาดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ซึ่งผลของการสำรวจทำให้ทราบว่าระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนต้องได้รับการพัฒนา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน และทำให้การดำเนินงานของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน นักเรียนและบุคลากรเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคสื่อ ICT จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ทั้งในด้านการจัดเก็บ
การนำข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้ งการนำข้อมูลสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มา
บริการให้กับนักเรียนและชุมชน ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนองกล
ยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการระบบข้อมูล สารสนเทศและเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ สื่อสารได้ทุกระดับและสนองมาตรฐานการศึกษาจึงเสนอโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานและจำเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสถานศึกษา
3. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
นักเรียน จำนวน 1,454 คน
ผู้ปกครอง จำนวน 1,454 คน
ครู
จำนวน 102 คน
 อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมในทุกด้าน
2. โรงเรียนสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 – 31 มีนาคม พ.ศ.2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวดวงพร มิตรยอง
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รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
รายหัว 15 ปี รายได้

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานงานบริหารทั่วไป
โครงการพัฒนาระบบข้อมูล 17 พฤษภาคม 2565 – 10,000
ดวงพร
สารสนเทศสถานศึกษา
31 มีนาคม 2566
มิตรยอง
รวมงบประมาณ
10,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
10,000
วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 วางแผนปฏิบัติงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนางานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
1.3 กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
2.2 ดำเนินกิจกรรม
2.2.1 จัดแฟ้มงาน เอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระบบ
2.2.2 จัดเกียรติบัตร วุฒิบัตรต่าง ๆ ทั้งของผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้เป็นระบบ
2.3 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)

กลุ่มงานงานบริหารทั่วไป
โครงการพัฒนาระบบข้อมูล โรงเรียนมีการบริหารจัด
สารสนเทศสถานศึกษา
การศึกษาบรรลุตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กำหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพมีระดับ คุณภาพ
อยู่ในระดับดี ร้อยละ 100

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
ประเมินผล
วิจัย/อื่นๆ)

ประเมิน
สอบถาม

แบบประเมิน
แบบสอบถาม
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4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนางานระบบ
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
2. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานและจำเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสถานศึกษา
3. โรงเรียนเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ
การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวดวงพร มิตรยอง)
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ
ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางเยาวเรศ ปิยะสันต์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการ กลุม่ งานบริหารทั่วไป
29. ชื่อโครงการ ต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้ เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
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 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูแ ละบุ ค ลาการทางการศึ กษาได้ รับ การพั ฒ นาให้ มี ส มรรถนะ ในการปฏิ บั ติห น้ าที่ การวิจั ย
การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มี ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้ องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม)
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก ข้อที่ 1.1-1.3
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อที่ 3.1
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 1.2
 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่.......
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หลักการและเหตุผล
ทางงานอนามัยโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนจึงจัดให้มี
การบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมและเสริมสร้างสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และรณรงค์ให้เกิด
ความปลอดภัยทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนรวมทั้งจัดทำการประกันอุบัติเหตุ ให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนรวมทั้งสร้างนักเรียนจิตสาธารณะด้านการบริการดูแลสุขภาพผู้อื่น การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการสร้างเสริมสุขภาพให้กับเพื่อนนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง
และคนในชุมชน งานอนามัยโรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรม การบริการรวมทั้งจัดให้ มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับ
นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน และจัดบริการยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและเพียงพอ
เพื่อให้เป็นไปอย่างมีระบบ และสอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานรับรองและประเมินมาตรฐานการศึกษา(สมศ.)
ให้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งบริการยาและเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและเพียงพอ
2. นำส่งนักเรียนที่เจ็บป่วยและประสบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่จะ
ดูแลให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ รวมทั้งนำส่งโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ
3. เพื่ อให้ บ ริ ก ารและสร้ างเสริม สุ ข นิ สั ย ในการดู แ ลสุ ขภาพของผู้ เรีย น และบุ ค ลากรในโรงเรียนโดย
เจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียนและนักเรียน ยสร.
4. เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการ
5. ให้การอบรม ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง เพศศึกษา และหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
6. เพื่อให้มีห้องปฐมพยาบาลที่ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขอนามัย
7. เพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพปัญหาเรื่ องโรค CoVid-19 ของนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนโดยจัด
ให้มีการตรวจ ATK และสุขภาพประจำปีให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน 1,454 คน ได้รับบริการการตรวจสุขภาพประจำปีและได้รับบริการยาและ
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ร้อยละ100
 ครู
จำนวน 120 คน ได้รับบริการการตรวจสุขภาพประจำปีและได้รับบริการยาและ
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ร้อยละ100
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2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับการบริการที่ดี มีความพึงพอใจและสามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองอยู่ในเกณฑ์ ดี รวมทั้งดูแลและแนะนำผู้อื่นได้
2..นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการคุ้มครองจากการทำประกันอุบัติเหตุ ร้อยละ100
3. มีห้องปฐมพยาบาลที่ได้มาตรฐานและรองรับการใช้บริการ ร้อยละ 100
4. มีระบบการจัดเก็บเพื่อรับการติดตามประเมินผลงานประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างสะดวก และ
รวดเร็วตามมาตรฐานการศึกษา
5. ห้องปฐมพยาบาลเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขอนามัย
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายประจวบ แสงศรีจันทร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
1.
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนอำเภอแม่จัน
2.
สาธารณสุขอำเภอแม่จัน
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
ระยะเวลา
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
ดำเนินการ
รายหัว 15 ปี รายได้
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.ตรวจสุขภาพประจำปี
พฤษภาคม 3,000
นายประจวบ
2565 แสงศรีจันทร์
มีนาคม
2566
2.จั ดซื้อ ยาและเวชภั ณ ฑ์ ท างการ พฤษภาคม 10,000
นายประจวบ
แพทย์ รวมชุดตรวจ ATK
2565
แสงศรีจันทร์
3.ฉี ด พ่ น สารเคมี เพื่ อ ป้ อ งกั น การ มิถุนายน
2,000
นายประจวบ
แพร่ ร ะบาดของโรคที่ มี ยุ ง เป็ น
2565
แสงศรีจันทร์
พาหนะ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย (ไข้เลือดออก)
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จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
ระยะเวลา
งาน/โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
ดำเนินการ
รายหัว 15 ปี รายได้
4.กิ จ กรรมปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาวั ส ดุ พฤษภาคม 5,000
ครุภัณฑ์งานอนามัยโรงเรียน
2565 มีนาคม
2566
รวมงบประมาณ
20,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
20,000
วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบ
2. กำหนดแนวปฏิบัติในการทำงาน
3. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
1. จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะอนามัยที่ดี
2. ตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
3. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
4. กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะอนามัยที่ดีร่วมกับศสม.
5. กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
6. ประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
นายประจวบ
แสงศรีจันทร์
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3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.ตรวจสุขภาพประจำปี

2. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์ รวมชุ ด
ตรวจ ATK

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)

นั กเรีย นจำนวน1,454 คน และบุค ลากร
ได้ รั บ บริ ก ารการตรวจสุ ข ภาพประจำปี
ครบทุกคน
นั กเรีย นจำนวน1,454 คน และบุค ลากร
ได้รั บ บริการการปฐมพยาบาลรวมทั้งยา
และเวชภัณฑ์ทางยา รวมทั้งมีสุขภาพกาย
สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี และอยู่ ในสิ่ ง แวดล้ อ มที่
ปลอดภั ย จากอุ บั ติ เหตุ ม ากยิ่งขึ้ น มี ห้ อ ง
ปฐมพยาบาลที่ ส ะอาด ปลอดภั ย และ
ปลอดโปร่งถูกสุขอนามัย
ร้ อ ยละ 100 ของพื้ น ที่ โ รงเรี ย นทั้ ง หมด
ได้รับการดูแลและฉีดพ่นยุงลาย

3. ฉี ด พ่ น ส ารเค มี เพื่ อ
ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาด
ของโรคที่มียุงเป็นพาหนะ
และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย (ไข้เลือดออก)
4.กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา ร้ อ ยละ 100 ของครุ ภั ณ ฑ์ ง านอนามั ย
วัสดุ ครุภัณฑ์งานอนามัย โรงเรี ย น ทั้ งห มดได้ รั บ การ ดู แ ลและ
โรงเรียน
ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)
ประเมินโครงการ
กิจกรรม
ประเมินโครงการ
กิจกรรม

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

- แบบสรุปผลการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม
- แบบสรุปผลการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม

ประเมินโครงการ
กิจกรรม

- แบบสรุปผลการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม

ประเมินโครงการ
กิจกรรม

- แบบสรุปผลการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม

5. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข เรื่องโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพและสุขภาวะอนามัยที่ดีให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ช่วยลดปริมาณการขาดเรียนของผู้เรียนได้
2. ส่งผลให้การเรียนของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น
4. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับบุคคลรอบข้างได้
5. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในครอบครัวและชุมชนของตนเองได้
6. อัตราการเกิดโรคในโรงเรียนลดลงและสามารถควบคุมโรคได้ในเวลาอันสั้น
7. ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
8. โรงเรียนและผู้เรียนสามารถเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภายนอกได้
การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายประจวบ แสงศรีจันทร์)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางเยาวเรศ ปิยะสันติ์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการ กลุม่ งานบริหารทั่วไป
30. ชื่อโครงการ โรงเรียนยุวทูตความดี
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

✓ กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

✓ กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

✓ กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

✓ กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
✓ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม

คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

✓ 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)

✓ 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ

284
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มี ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
✓ 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่
อเนื่อง
✓
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อที่.......
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

✓ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 2
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
2.4 สุขภาวะร่างกายและจิตสังคม
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่.......
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หลักการและเหตุผล
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโครงการ " ยุวทูต ความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" อยู่ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญ
กำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ภาครัฐและเอกชนมีความสนใจ และประสงค์ที่จะเข้า
ร่วมสนับสนุนโครงการฯ มากขึ้น และเพื่อพัฒนาเยาวชนระดับ ประถมศึกษา โดยปลูกฝังจริยธรรม และคุณธรรม
เพื่ อ ให้ เด็ ก ไทยมี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม มี ค วามสนใจเรื่ อ งความรู้ ร อบตั ว กระทรวงการต่ า งประเทศ ได้ ร่ ว มกั บ
กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการ "ยุวทูตความดี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" ตั้งแต่ปี
2542 เพื่ อ ทู ล เกล้ าฯ ถวายเป็ น ราชสั ก การะแด่ พ ระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หั ว ในวโรกาสทรงพระเจริญ พระ
ชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2544 ให้โครงการยุวทูต
ความดีฯ เป็นโครงการแม่แบบโครงการหนึ่งใน การพั ฒ นาทรัพยากรมนุษย์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับโครงการยุวทูตความดีฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2547 โรงเรียน
บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการ
เรียนรู้และแสดงออกในสิ่งสร้างสรรค์ จึงได้เข้าร่วมกิ จกรรมกับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ โดย
ในปี การศึกษา 2561 จึงได้บ รรจุโครงการโรงเรียนยุวทูตความดี และมุ่งเน้นนักเรียนมีคุณลั กษณะนิสัยตามวิถี
ล้านนา ไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสืบไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนานักเรียน ในฐานะเยาวชนทุกระดับชั้น โดยปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา พัฒนา
โลกทัศน์ ตามหลักการทำงานของศาสตร์พระราชา
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความสนใจเรื่องความรู้รอบตัว
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม กล้าแสดงออก
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน........1,454........คน
 ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน........102..........คน
 อื่น ๆ (ระบุ).......จำนวน..............คน
2. เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนได้รับการปลูกฝังจริยธรรม และคุณธรรม
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม
3. นักเรียนมีความสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม กล้าแสดงออก
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสุรีพร มงคลดี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.จัดกิจกรรมยุวทูตความดีวิถี
ล้านนา

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
ระยะเวลา
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
ดำเนินการ
รายหัว 15 ปี รายได้

17-18
5,000
พฤศจิกายน
2565
2.จัดกิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต
ระหว่าง
5,000
เดือน
สิงหาคม –
กันยายน
2565
3.จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
ระหว่าง
เวลารู้ จากการวิเคราะห์ของ
เดือน
นักเรียนแกนนำและคณะครูแต่ละ กุมภาพันธ์ สายชั้น และ ดำเนินกิจกรรมใน
มีนาคม
ชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
2566
รวมงบประมาณ
10,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
10,000

ผู้รับผิดชอบ

-

-

นางสุรีพร มงคลดี

-

-

นางสุรีพร มงคลดี

-

-

นางสุรีพร มงคลดี

-

-
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วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.1.1 คณะกรรมการบริหารโครงการ
1.1.2 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
1.1.3 คณะกรรมการติดตามประเมินผล
1.2 ประชุมคณะกรรมการ /วางแผน
1.2.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินการกิจกรรม
1.2.2 วางแผนดำเนินการเตรียมสื่ออุปกรณ์ โดยครูที่รับผิดชอบกิจกรรม
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 วางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม
- ยุวทูตความดีวิถีล้านนา
- นิทรรศการมีชีวิต
- เพิ่มเวลารู้
2.2 ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้
2.3 กำกับติดตามผลการดำเนินกิจกรรม
3. การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและ
ตัวชี้วัด
เครื่องมือวัด
ประเมินผล
กิจกรรม
(ร้อยละหรือจำนวน)
และประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.จัดกิจกรรมยุวทูตความดีวิถี
ล้านนา

2.จัดกิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต

กิจกรรม

ร้อยละ 90 ของนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมยุวทูตความดีวิถี
ล้านนา
ร้อยละ 90 ของนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต
ตัวชี้วัด

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

วิธีการวัดและ

เครื่องมือวัด
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(ร้อยละหรือจำนวน)

ประเมินผล

และประเมินผล

(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

3.จั ด กิ จ กรรมลดเวลาเรี ย นเพิ่ ม ร้อยละ 90 ของนักเรียนมี - สอบถาม
- แบบสอบถาม
เวลารู้ จากการวิ เ คราะห์ ข อง ความพึงพอใจต่อการจัด
นั ก เรี ย นแกนนำและคณะครู แต่ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
ละสายน และ ดำเนินกิจกรรมใน เวลารู้ฯ
ชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแก้ไข ผลงานทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีค่านิยมที่ดีต่อการดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งล้านนา
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมให้มีคุณธรรม จริยธรรม
3. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และ
มีบรรยากาศการอยู่ร่วมกันในวิถีแห่งล้านนา
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิถีแห่งล้านนาและนำความรู้ที่ได้รับการ
พัฒนาไป ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
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การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางเยาวเรศ ปิยะสันติ์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

290

แผนงาน/โครงการ กลุม่ งานบริหารทั่วไป
31. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้ เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็ นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
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 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้ านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รั บการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ
ข้อที่ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ข้อที่ 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข้อที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
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หลักการและเหตุผล
งานประชาสัมพัน ธ์ เป็นงานที่มีการติดต่ อสื่อสารที่จำเป็นรูปแบบหนึ่ง เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร
ข้อมูล และเรื่องราวต่างๆจากสถาบัน องค์กร หน่วยงาน ชุมชน แหล่งข้อมูล ความเคลื่อนไหวต่างๆให้บุคลากร
ภายในโรงเรียนได้รับ รู้ โดยใช้วิธีการที่แตกต่ างกันในหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังต้องจัดทำ ข้อมูล ข่าวสาร
กิจกรรม ผลงานของนักเรียน ครู และโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดยผ่านสื่อที่หลากหลายไปยังภายนอก
สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกิดความนิยม เลื่อมใสศรัทธา และมีทรรศนะคติที่ดี ในการบริหารงานของ
โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลอื่ นเข้ามามีส่วนร่วมทั้งฐานะผู้ส่งสารและรับสาร อีกทั้งโลกใน
ยุคศตวรรษที่ 21 มีความเจริญ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information Technology and Communications) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะใน
ด้านการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนมีความครอบคลุม ครบวงจร เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียง
แสนประชานุ ส าสน์ ) จึ งได้ จัดโครงการอบรมงานประชาสั มพั นธ์โรงเรียนให้ แก่นัก เรียน โดยมีกิจกรรม อบรม
นักเรียน ด้าน ICT การใช้เทคโนโลยี และการปฏิบัติงาน ด้านวิทยุออนไลน์ และวารสารโรงเรียน ประจำปี
การศึกษา 2565 ขึ้น โดยเน้นให้นักเรียนได้เลือกหัวข้อเข้ารับการอบรมตามความสนใจของนักเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานของนักเรียน
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้ใช้เทคโนโลยี ในงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และ
ผลงานของโรงเรียนไปยังสถาบัน องค์กร หน่วยงาน ชุมชนรับทราบความความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง
และความสำเร็จของโรงเรียน
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน 1,454 คน
 ผู้ปกครอง จำนวน 1,454 คน
ครู
จำนวน 102 คน
 อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. นักเรียนร้อยละ 90 ของทางโรงเรียนที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยี ในงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
2. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถนำความรู้มาปฏิบัติงานได้
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 - 31 มีนาคม พ.ศ.2566
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางชฎาพร ปันกิจ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน ผู้รับผิดชอบ
รายหัว 15 ปี รายได้

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.จัดทำเอกสารเผยแพร่
มกราคม 2566 - 130,000
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน 31 มีนาคม 2566
2.กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ 17 พฤษภาคม 10,000
โรงเรียน
2565 - 31
มีนาคม 2566
รวมงบประมาณ
140,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
140,000

-

-

-

-

-

-

นางชฎาพร
ปันกิจ
นายเรวัฒน์
ไชยบาล

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 วางแผนปฏิบัติงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
1.3 ประชุมคณะกรรมการ /วางแผน
1.2.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็นของโครงการ
1.2.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนการดำเนินการ
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 จัดทำวารสารโรงเรียน ส่งตีพิมพ์และนำมาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ สมาคมครูผู้ปกครองโรงเรียน หน่วยงานที่ใกล้เคียง
2.2 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน

-
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3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.จัดทำเอกสารเผยแพร่ ร้อยละ 100 ของครู นักเรียน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผูป้ กครอง ชุมชนได้รับรู้การ
ของโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียนชั้น ป.1-ม.3
2.กิ จ กรรมพั ฒ นาและ 1.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนบ้าน
ปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน แม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
มีเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ
2.ร้อยละ 100 ของนักเรียนและ
บุคลากร มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง
เว็บไซต์โรงเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัด
(นิเทศ/สอบถาม/
และประเมินผล
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

สอบถาม

แบบสอบถาม

ประเมิน

แบบประเมิน

สอบถาม

แบบสอบถาม

4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนา
งานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจต่อศักยภาพงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนในรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3
2. โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานของนักเรียน
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการให้ใช้เทคโนโลยี ในงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
กิจกรรม และผลงานของโรงเรียนไปยังสถาบัน องค์กร หน่วยงาน ชุมชนรับทราบความความเคลื่อนไหว การ
เปลี่ยนแปลง และความสำเร็จของโรงเรียน
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การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางชฏาพร ปันกิจ)
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางเยาวเรศ ปิยะสันต์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน

ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการ กลุม่ งานบริหารทั่วไป
32. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (SBM)
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
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 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อที่.......
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่ 2.1,2.2,2.3,2.4,2.4,2.5,2.6
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หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 39 (3) ว่าด้วยการกระจายอำนาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา ทั้ง ด้านบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา การศึกษาต้องได้รับการกระจายอำนาจให้ส่วนราชการ ยึดหลักการ
ดำเนิ น งาน 6 ประการ สถานศึ ก ษาจั ด อยู่ ป ระเภทหนึ่ ง คื อ มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจาก สมศ.
ทุกมาตรฐานอยู่ ในเกณฑ์ ดี มีความพร้อมในการบริห ารจัดการศึกษา โดยมุ่งการมีส่ วนร่ว มของชุมชน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง มุ่งให้ เกิดผลสำเร็จ ของสถานศึกษา ให้ มีความเข้มแข็ง เพิ่มความคล่ องตัวในการดำเนินการกระจาย
อำนาจทั้ง 4 ด้าน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป
เพื่อให้สถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจ หน้าที่ในการบริหารหารศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา บ้าน องค์การทางศาสนา และหน่วยงานต่าง ๆ
2. เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษามีการจัดองค์การ โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์การอย่าง
เป็นระบบ
3. เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
4. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อพัฒนาให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน.......1,454........คน
 ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน......62............คน
 อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
2.1 ครูพัฒนาสมรรถนะของตนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิ ชาชีพครู อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อ
งบประมาณ สามารถ จัดสรรและใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
2.2 ครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานเพื่อรองรับการกระจายอeนาจ
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางเยาวเรศ ปิยะสันติ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
คณะกรรมการสถานศึกษา/กลุ่มงานบริหาร/กล่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

299
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
ระยะเวลา
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
ดำเนินการ
รายหัว 15 ปี รายได้

กลุ่มงานบริหารทั้ง 4 กลุ่มงาน
1.กิจกรรมการบริหารและการจัด
17 พ.ค.65 10,000
การศึกษา รองรับการกระจายอำนาจ –31 มี.ค.66
*ประชุมการกำกับสนับสนุนส่งเสริม
กิจการสถานศึกษา
1) ประชุมคณะครูอย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง
2) ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและฝ่าย
บริหาร
3) ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
(กลุ่มงานบริหารวิชาการ)
2.กิจกรรมประชุม คณะกรรมการ
ก.ย. 65 , 10,000
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ม.ค.66
-เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานประชุม/สัมมนา อย่าง น้อย 2
ครั้งต่อปี
(-ภาคเรียนที 1 เดือนกันยายน,
-ภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม)
(กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
3.รูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสมัฤทธิ์
17 พ.ค.65 10,000
ของงาน
–31 มี.ค.66
- มีการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรตามแผนงานโครงการ/
กิจกรรม (กลุ่มงานบริหารงบประมาณ)

ผู้รับผิดชอบ

-

-

ครูชัญชนา

-

-

ครูเยาวเรศ

-

-

ครูกันต์ฤทัย
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
4. กิจกรรมการตรวจสอบและถ่วงดุล
-กิจกรรมควบคุมภายใน
(กลุ่มงานบริหารงานบุคคล)
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
ระยะเวลา
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
ดำเนินการ
รายหัว 15 ปี รายได้
17 พ.ค.65 10,000
–31 มี.ค.66

ผู้รับผิดชอบ
ครูชฎาพร

40,000
40,000

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบ
1.2 กำหนดแนวปฏิบัติในการทำงาน
1.3 เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
2.2 การบริหารและการจัดการศึกษารองรับการกระจายอำนาจ จัดประชุมกำกับสนับสนุนส่งเสริม
กิจการสถานศึกษา
2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒ นาสถานศึกษา จัดกิจกรรมประชุม สั มมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 รูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรตามแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
2.5 การตรวจสอบและถ่วงดุล จัดกิจกรรมควบคุมภายใน
2.6 การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวบรวมเผยแพร่ผลงาน
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3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
กลุ่มงานบริหารทั้ง 4 กลุ่มงาน
1.กิจกรรมการบริหารและการจัด
การศึกษา รองรับการกระจาย
อำนาจ
*ประชุมการกำกับสนับสนุน
ส่งเสริม กิจการสถานศึกษา
1) ประชุมคณะครูอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
2) ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและ
ฝ่ายบริหาร
3) ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2. กิจกรรมประชุม คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้น พื้นฐานประชุม/สัมมนา อย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อปี
(-ภาคเรียนที 1 เดือนกันยายน,
-ภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม)
3. รูปแบบการบริหารที่
มุ่งผลสมัฤทธิ์ ของงาน
- มีการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรตามแผนงานโครงการ/
กิจกรรม
4.กิจกรรมการตรวจสอบและ

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

ร้อยละ 90 ของ
การตรวจสอบ
สถานศึกษามีการกระจาย แบบบันทึก
อำนาจและการบริหาร
และการจัดการศึกษา

- คำสั่งแต่งตั้ง
- บันทึกการประชุม

ร้อยละ 90
การตรวจสอบ
ของณะกรรมการ
แบบบันทึก
สถานศึกษาเข้าร่วมพัฒนา
โรงเรียน

- คำสั่งแต่งตั้ง
- บันทึกการประชุม

ร้อยละ 90
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากร
ตาม แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม
ร้อยละ 90

การประเมิน
ความสำเร็จของ
แผนงาน/โครงการ

- แบบสรุปผลการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม

การตรวจสอบ

- คำสั่งแต่งตั้ง
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กิจกรรม
ถ่วงดุล -กิจกรรมควบคุมภายใน

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)
มีการติดตาม ตรวจสอบ
การดำเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม และ
แผนการควบคุมการ
บริหารความเสี่ยง

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
- สรุปบันทึก

4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ห าข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒ นาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพการ
บริหารงานสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเป้าหมายการจัดการศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดงบประมาณอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
3. โรงเรียนมีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
4. โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม
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การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
(นางเยาวเรศ ปิยะสันติ์)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางเยาวเรศ ปิยะสันติ์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ

แผนงาน/โครงการ กลุม่ งานบริหารทั่วไป
33. ชื่อโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
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 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก ข้อที่ ....
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ข้อที่ 2.4
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อที่ 3.1,3.2,3.3
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่...
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่ 2.2,2.5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่.......
หลักการและเหตุผล
โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารที่แพร่หลายทั่วถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ไร้อาณาเขตขวางกั้น สภาพ
ดังกล่าวมีส่วนกระทบถึงวิถีชีวิตของผู้คนพลเมืองโดยทั่วไป เพราะเป็นสภาพที่เอื้ออานวยในการรับและ ถ่ายโยงเอา
ศาสตร์หรือภูมิปัญญาตะวันตกเข้ามาในการพัฒนาประเทศและพัฒนาผลผลิต ตลอดจนการดำเนิน ชีวิต อย่างมิได้
มีการปรับปนกับภูมิปัญญาไทยที่มีความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทำให้ชุมชนชนบทประสบ
ปัญหาดังที่กล่าวว่าชุมชนล่มสลาย อันมีผลรวมไปถึง ความทรุดโทรมของสิ่งแวดล้อม อย่างกว้างขวาง การพยายาม
ใช้กลไกลทางการศึกษาจากเงื่อนไขที่เปิ ดโอกาสให้ มีการพั ฒ นาหลักสู ตร ตามความต้องการ ของท้องถิ่น เป็ น
ช่ อ งทางในการประยุ ก ต์ เอาภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ านที่ มี จุ ด เด่ น ที่ ส ามารถพิ สู จ น์ ตั ว เองในการยื น หยั ด อยู่ รอดได้
ท่ า มกลางกระแส การล่ ม สลายของชุ ม ชนและการทรุ ด โทรมของสิ่ ง แวดล้ อ ม ดั ง กล่ า ว มาสู่ ห ลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรียนรู้ในแนวทางของการคิดปฏิบัติจริง จากการประยุกต์ปรับปน ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญา

306
ไทยกับ ปัญญาสากล เพื่อให้ผู้เรียนค้น พบคุณค่าภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นที่ เหมาะสมกับวิถีชีวิต ของชุมชน และ
สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด นำมาซึ่งดุลยภาพที่สงบสันติสุข ของบุคคล ชุมชนและชาติ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2.เพื่อเป็นแหล่งศึกษาตามอัธยาศัย
3.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.เพือ่ เป็นแหล่งสร้างความรู้ ความคิด วิชาการและประสบการณ์
5.เพื่อเป็นแหล่งปลูกฝังค่านิยมรักการอ่านและแหล่งศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
6.เพื่อเป็นแหล่งสร้างความคิดเกิดอาชีพใหม่สู่ความเป็นสากล
7.เพื่อเป็นแหล่งเสริมประสบการณ์ตรง
8.เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่าคนในชุมชนหรือผู้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน 1,454 คน
 ผู้ปกครอง จำนวน 2,190 คน
 ครู
จำนวน 120 คน
 อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1.เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2.นักเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาตามอัธยาศัย
3.นักเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.นักเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างความรู้ ความคิด วิชาการและประสบการณ์
5.นักเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งปลูกฝังค่านิยมรักการอ่านและแหล่งศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
6.นักเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างความคิดเกิดอาชีพใหม่สู่ความเป็นสากล
7.นักเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเสริมประสบการณ์ตรง
8.นักเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งส่งเสริมมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่าคนในชุมชนหรือผู้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายนราวิชญ์ คำแปง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
อำเภอ / เทศบาล / ตำบล
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รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
2.กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
3.กิจกรรมบริการจัดการขยะ

5.กิจกรรมวิทยากรภายนอกและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ดำเนินการ
17 พฤษภาคม
2565 – 31
มีนาคม 2566
17 พฤษภาคม
2565 – 31
มีนาคม 2566
17 พฤษภาคม
2565 – 31
มีนาคม 2566
17 พฤษภาคม
2565 – 31
มีนาคม 2566

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
อุดหนุน เรียนฟรี
เงิน
รายหัว
15 ปี
รายได้

ผู้รับผิดชอบ

40,000

-

-

นายนราวิชญ์
คำแปง

50,000

-

-

นายนราวิชญ์
คำแปง

5,000

-

-

นายนราวิชญ์
คำแปง

5.000

-

-

นายนราวิชญ์
คำแปง

100,000
100,000

-

-

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบ
1.2 กำหนดแนวปฏิบัติในการทำงาน
1.3 เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 จัดประชุมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 ตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2.3 กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
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2.4 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และ
ห้องเรียนคุณธรรม (พระวิหารพระพุทธมิ่งมงคลเชียงแสนสิงห์ 1 111 ปี โรงเรียนบ้านแม่จันเชียง
แสนประชานุสาสน์)
2.5 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
2.6 ประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรม
3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

2.กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน

3.กิจกรรมบริการจัดการขยะ

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)
ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ครู บุคลากรทางการ ศึกษา
ชุมชน ได้รับบริการ และใช้
ประโยชน์จากสถานที่ของ
โรงเรียน
ร้อยละ 100 ของห้องเรียน/
แหล่งเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซม
ได้รับบริการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี
ขึ้นเหมาะต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

ร้อยละ 90 ของนักเรียน ครู
บุคลากรทางการ ศึกษา
ชุมชน มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมบริการจัดการขยะ
ของโรงเรียน
5.กิจกรรมวิทยากรภายนอกและ ร้อยละ 90 ของนักเรียน ได้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรียนรู้จากวิทยากรภายนอก
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

ประเมินโครงการ
กิจกรรม

- แบบสรุปผลการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม

ประเมินโครงการ
กิจกรรม

- แบบสรุปผลการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม

สอบถาม

แบบสอบถาม

ประเมิน

แบบประเมิน
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4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมิ น มาวิ เคราะห์ ห าข้ อ มู ล เพื่ อ สร้ างแนวคิ ด เพื่ อ พั ฒ นาปรับ ปรุง แก้ ไข การพั ฒ นา
สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2.นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาตามอัธยาศัย
3.นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งสร้างความรู้ ความคิด วิชาการและประสบการณ์
5.นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งปลูกฝังค่านิยมรักการอ่านและแหล่งศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
6.นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งสร้างความคิดเกิดอาชีพใหม่สู่ความเป็นสากล
7.นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งเสริมประสบการณ์ตรง
8.นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งส่งเสริมมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่าคนในชุมชนหรือผู้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
(นายนราวิชญ์ คำแปง)
ตำแหน่ง ครู
ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางเยาวเรศ ปิยะสันติ์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
 อื่น ๆ ...................................................
ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการ กลุม่ งานบริหารทั่วไป
34. ชื่อโครงการสืบฮีต ตามรอยประวัติศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรมล้านนา111 ปี โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสน
ประชานุสาสน์) และกิจกรรมวันสำคัญ
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พั ฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รี ย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู้ มีคุณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุม่ สาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
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 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้ มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก ข้อที่ 1.1-1.4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ข้อที2่ .1-2.6.
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อที่ 3.1-3.5
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 1.1,1.2
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่ 2.1-2.6
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่ 3.1-3.5
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หลักการและเหตุผล
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ 2 ถนนนาคพันธ์ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2454 โดย หลวงสิทธิประศาสน์ (นายอำเภอแม่จัน) ร่วมกับประชาชนอำเภอ
แม่จัน ภายใต้การปกครองที่เปลี่ยนแปลงจากเป็นประเทศราชของอาณาจักรสยาม มาเป็นมณฑลพายัพ อยู่ภายใต้
การควบคุมของสยามประเทศอย่างเต็ มตัว อาณาจักรเชียงแสนและล้านนาจึงถูกควบคุมตามระบบการปกครอง
แบบเทศาภิบ าลของสยามที่จั ดตั้งในปี พ.ศ. 2442 เป็นเหตุให้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2452 (ค.ศ.1909) อาณาจักรล้ านนา
รวมถึงเชียงแสนไม่ได้เป็นรัฐอิสระอีกต่อไป ด้วยสยามได้แบ่งเขตแดนของตนกับอังกฤษและฝรั่งเศส อาณาจักรเชียง
แสนเดิมจึงเป็นส่วนหนึ่งของล้านนาที่ถูกปกครองภายใต้ระบบการปกครองในมณฑลพายัพ ส่วนหนึ่งของอาณาจักร
ล้านนาจึงกลายเป็น 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย 1) จังหวัดเชียงราย 2) จังหวัดเชียงใหม่ 3) จังหวัด
ลำพูน 4) จังหวัดพะเยา 5) จังหวัดลำปาง 6) จังหวัดแพร่ 7) จังหวัดน่าน และ 8) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ก่อตั้งในยุคสมัยของ เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่
(เจ้าแก้วนวรัฐ ขึ้นครองเชียงใหม่) พ.ศ.2454 – 2482) โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ก่อตั้งในยุค
สมัยของ เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ (เจ้าแก้วนวรัฐ ขึ้นครองเชียงใหม่) พ.ศ.2454 – 2482) ส่วนเมือง
เชียงแสนในปี พ.ศ. 2424 สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าอินต๊ะ (ซึ่งครองเมือง
ลำพูน และเมืองลำปาง) และ เจ้ากาวิละ (เจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่) นำราษฎรจาก เชียงใหม่ ลำพูน มาตั้งถิ่นฐาน
ณ เมืองเชีย งแสน (ซึ่งถูกปล่อยรกร้าง และเรียกยุคนี้ ว่า “ยุคเก็บผักใส่ ซ้า เก็บข้าใส่ เมือง”) และโปรดเกล้ าให้
เจ้าอินต๊ะ ขึ้นครองเมืองเชียงแสน และพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็นพระยาเดชดำรง ในปี พ.ศ. 2437
พ.ศ. 2442 สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ นายไชยวงศ์ บุตรของพระยาเดช
ดำรง (เจ้าอินต๊ะ) สืบตระกูลแทนบิดา เป็นนายอำเภอแม่จัน ที่เรียกว่า “แขวงเชียงแสนหลวง” (ซึ่งย้ายมาจากเมือง
เชียงแสนมาตั้งอยู่ที่อำเอแม่จัน)
พ.ศ. 2453 รวมเมืองเชียงแสน เชียงราย ฝาง เวียงป่าเป้า พะเยา แม่ใจ ดอกคำใต้ แม่สรวย เชียงคำ และเชียงของ
ซึ่งเป็นจังหวัดพายัพเหนือ ขึ้นเป็นเมืองจัตวา เรียกว่า “จังหวัดเชียงราย” การเปลี่ยนการปกครองหัวเมืองพายัพ จึง
เป็นช่วงที่มีการส่งข้าราชการจากกรุงสยามเข้ามาปกครองร่วมกับเจ้าเมืองฝ่ายเหนือ และหลวงสิทธิประศาสน์ ได้เริ่ม
เข้ามามีบทบาทในการปกครอง จากการเข้ารับราชการตำแหน่งสมุห์บัญชี อำเภอแม่ท่าช้าง(อ.หางดง) ภายหลัง
สยามมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเป็นแบบระบบเทศาภิบาล จึงทำให้เมืองพะเยาซึ่งแต่เดิมมีเจ้าผู้ครอง
เมืองเป็นผู้ปกครองต้องถูกยุบเลิกตำแหน่งไปในที่สุด เมื่อปี พ.ศ. 2456 และมีการแต่งตั้งตำแหน่งนายอำเภอขึ้นมา
แทน ช่วงแรกที่ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองเมือง พระยาประเทศอุดรทิศเจ้าผู้ครองเมืองพะเยาองค์สุดท้ายได้ทำ
หน้ าที่รักษาการนายอำเภอแต่ในปี เดียวกัน นั้นเอง หลวงสิทธิประศาสน์ถูกโยกย้ายให้ มารับตำแหน่งเป็น "ผู้ รั้ง
นายอำเภอเมืองพะเยา" กระทั่งปี พ.ศ. 2457 จึงได้ รับการแต่งตั้ งตำแหน่งเป็น "นายอำเภอเมืองพะเยา"และรับ
พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น "ขุนสิทธิ ประศาสน์" (ภายหลังปีพ.ศ.2466 ได้รับบรรดาศักดิ์เป็น หลวงสิทธิประศาสน์)
ในช่วงการเปลี่ยนแปลงนี้เอง หลวงสิทธิประศาสน์ (สิทธิ สิทธิประศาสน์ หรือ นายคลาย บุษบรรณ์) จึงได้ร่วมกับ
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ประชาชนในเขตเมืองเชียงแสนหลวงก่ อตั้งโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ขึ้นที่อำเภอแม่จัน ในปี
พ.ศ. 2454จากนั้นหลวงสิทธิ์ประศาสน์ได้มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอแม่จัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2468-2479 ดังนั้นได้จัด
โครงการสืบฮีต ตามรอยประวัติศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรมล้านนา โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
และกิจกรรมวันสำคัญ ในวันที่ 9 ตุลาคม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรำลึกประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโรงเรียนและส่งเสริมปลูกฝังนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม
และความรักต่อสถาบัน
2. เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมนักเรียน
3. เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน 1,454 คน
 ผู้ปกครอง จำนวน 2,910 คน
 ครู
จำนวน 120 คน
 อื่น ๆ (ระบุ) คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่า
ชุมชน จำนวน 1,000 คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม วินัยในตนเอง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. นักเรียนมีความรักสถาบันและช่วยกันส่งเสริมทำนุบำรุงสถาบัน
.
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ว่าที่ รต.สุธีร ศรีทองและนายนราวิชญ์ คำแปง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
-
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รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. กิจกรรมวันสำคัญ

2.กิจกรรมสืบฮีต ตามรอย
ประวัติศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรม
ล้านนา 111 ปี โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุสาสน์)
3.กิจกรรมห้องเรียนคุณธรรม (พระ
วิหารพระพุทธมิ่งมงคลเชียงแสน
สิงห์1 111 ปี โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุสาสน์)
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ดำเนินการ
17 พฤษภาคม
2565 – 31
มีนาคม 2566

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน
รายหัว 15 ปี รายได้
-

-

-

17 พฤษภาคม 150,000
2565 – 9
ตุลาคม2565

-

-

17 พฤษภาคม
2565 – 31
มีนาคม 2566

-

-

-

150,000
150,000

-

-

ผู้รับผิดชอบ

-ว่าที่ รต.สุธีร์
ศรีทอง
-นายนราวิชญ์
คำแปง
-ว่าที่ รต.สุธีร์
ศรีทอง
-นายนราวิชญ์
คำแปง
ครูประจำชั้น

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบ
1.2 กำหนดแนวปฏิบัติในการทำงาน
1.3 เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสืบฮีต ตามรอยประวัติศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรม
ล้านนา111 ปี โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) และกิจกรรมวันสำคัญ
2.2 กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
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2.3 ดำเนินงาน โครงการสืบฮีต ตามรอยประวัติศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรมล้านนา111 ปี โรงเรียนบ้าน
แม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) และกิจกรรมวันสำคัญ
2.4 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
2.5 ประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรม
3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. กิจกรรมวันสำคัญ

2.กิจกรรมสืบฮีต ตามรอย
ประวัติศาสตร์ สืบสาน
วัฒนธรรมล้านนา111 ปี
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียง
แสนประชานุสาสน์) และ
กิจกรรมวันสำคัญ

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)
ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษาได้ร่วม
กิจกรรมวันสำคัญ

ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษาได้ร่วม
กิจกรรมสืบฮีต ตามรอย
ประวัติศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรม
ล้านนา111 ปี โรงเรียนบ้านแม่
จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
และกิจกรรมวันสำคัญ
3.กิจกรรมห้องเรียน
ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู
คุณธรรม (พระวิหารพระ
บุคลากรทางการ ศึกษา ชุมชน
พุทธมิ่งมงคลเชียงแสนสิงห์ ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนคุณธรรม
1 111 ปี โรงเรียนบ้านแม่ โดยใช้(พระวิหารพระพุทธมิ่ง
จันเชียงแสนประชานุสาสน์) มงคลเชียงแสนสิงห์ 1
111 ปี โรงเรียนบ้านแม่จันเชียง
แสนประชานุสาสน์)เป็นแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัด
(นิเทศ/สอบถาม/
และประเมินผล
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

ประเมินโครงการ
กิจกรรม

ประเมินโครงการ
กิจกรรม

ประเมินโครงการ
กิจกรรม

- แบบสรุปผล
การ ดำเนินงาน
ตาม โครงการ/
กิจกรรม
- แบบสรุปผล
การ ดำเนินงาน
ตาม โครงการ/
กิจกรรม

- แบบสรุปผล
การ ดำเนินงาน
ตาม โครงการ/
กิจกรรม
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4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข กิจกรรมสืบฮีต ตาม
รอยประวัติศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรมล้านนา111 ปี โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) และกิจกรรมวัน
สำคัญ ให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้ตระหนัก รำลึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโรงเรียนและส่งเสริมปลูกฝังนักเรียนด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและความรักต่อสถาบัน
2. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมนักเรียน
3. มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า
การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทอง)
ตำแหน่ง ครู
ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางเยาวเรศ ปิยะสันติ์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

317

แผนงาน/โครงการ กลุม่ งานบริหารงานทั่วไป
35. ชื่อโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้ เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุ ท ธศาส 3 พั ฒ นาหลั ก สู ตรสถานศึ กษา กระบวนการจัด การเรีย นรู้ที่ เน้ น ผู้ เรีย นเป็ น สำคัญ ตาม
มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
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 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒ นาการศึกษาให้ สอดคล้ องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อที่.......
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่.1.2.2......
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่2.4
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่.......
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หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3
พ.ศ. 2553 มาตราที่ 29 ได้บัญญัติแนวทางการจัดการศึกษาไว้ว่า ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุม ชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัด
การศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การพัฒนาระหว่างชุมชน นั้น
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้เห็นความสำคัญในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ชุมชนกับ โรงเรี ย น เพราะโรงเรี ย นมี ความจำเป็ น ต้ องให้ ชุม ชนเข้ ามามีส่ ว นร่ว มในการจัดการศึก ษาโดยมีก าร
ประสานงาน กำหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนจึงได้จัดให้มีการดำเนินงาน
โครงการสัมพันธ์ชุมชนนี้ขึ้นมา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านสัมพันธ์ชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด
3. เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชน กับทางโรงเรียน
4. เพื่อให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน..................คน
 ผู้ปกครอง จำนวน 1,454 คน
 ครู
จำนวน..................คน
 อื่น ๆ (ระบุ)ชุมชน จำนวน 1,000 คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
2. โรงเรียนประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด.
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
มิถุนายน 2565 - มีนาคม 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางเยาวเรศ ปิยะสันติ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
-
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รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.กิจกรรมประชุมกรรมการ
สถานศึกษา
2.กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน
3.กิจกรรมสวัสดีปีใหม่
4.กิจกรรมรดน้ำดำหัว
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ดำเนินการ
มิ.ย 65
พ.ย 65
มิ.ย 65
พ.ย 65
ม.ค 66
เม.ย 66

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
อุดหนุน เรียนฟรี เงินรายได้ ผู้รับผิดชอบ
รายหัว 15 ปี
4,000

-

-

ครูเยาวเรศ

2,000

-

-

ครูเยาวเรศ

2,000
2,000
10,000
10,000

-

-

ครูเยาวเรศ
ครูเยาวเรศ

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 วางแผนปฏิบัติงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
1.3 กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
2.2 ดำเนินกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
1) จัดทำข้อมูลระเบียบวาระการประชุม
2) ออกหนั งสื อ แจ้ งการประชุม (คณะกรรมการสถานศึก ษาฯ, รองผู้ อ ำนวยการสถานศึ ก ษา,
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย
3) ดำเนินการประชุม/บันทึกการประชุม
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กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
1) จัดทำข้อมูลระเบียบวาระการประชุม
2) ออกหนังสือแจ้งการประชุมถึงผู้ปกครอง
3) ดำเนินการประชุม/บันทึกการประชุม
4) รายงานผลการประชุม
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่
1) แจ้งกำหนดการกิจกรรมสวัสดีปีใหม่
2) เตรียมของสำหรับสวัสดีปีใหม่ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และหัวหน้างานในระดับเขตพื้นที่
3) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมรดน้ำดำหัว
1) ออกหนังสือเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ร่วมพิธี
รดน้ำดำหัว
2) จัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียน น้ำขมิ้นส้มป่อย พวงมาลัยดอกมะลิ และของขวัญดำหัวผู้ใหญ่
3) ประสานบุคคลภายนอก หัวหน้างานในระดับเขตพื้นที่ และผู้ใหญ่ที่เคารพในเขตบริการโรงเรียน
2.3 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.กิจกรรมประชุมกรรมการ
สถานศึกษา

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)

ร้อยละ 90 ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้าร่วมประชุมใน
แต่ละครั้ง
2.กิจ กรรมประชุ มผู้ ป กครอง ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง
นักเรียน
เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง
3.กิจกรรมกิจกรรมสวัสดี
ร้อยละ 90 ของคณะครู บุคลากร
ปีใหม่
มีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่
4.กิจกรรมรดน้ำดำ
ร้อยละ 90 ของคณะครู บุคลากร
มีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมรดน้ำดำหัว

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
(นิเทศ/สอบถาม/
ประเมินผล
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

บันทึกการประชุม

แบบบันทึกการ
ประชุม

การบันทึกการประชุม
สอบถาม

แบบบันทึกการ
ประชุม
แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม
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4.การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ห าข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒ นาปรับปรุงแก้ไข ผลงานทางการศึกษาเพื่อ
พัฒ นาศักยภาพเข้าสู่ความยั่งยืน ขององค์กรโดยได้รับการร่วมมือและตอบรับจากชุมชนและหน่วยงานราชการ
ใกล้เคียงและหน่วยงานต้นสังกัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆและสร้างความภาคภูมิใจ เชื่อมั่น ศรัทธา ในการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
2. โรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน หน่วยงานราชการต่างฯ
3. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
(นางเยาวเรศ ปิยะสันติ์)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางเยาวเรศ ปิยะสันติ์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร.ทั่วไป
ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการ หมวดค่าใช้เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

แผนงาน/โครงการ กลุ่มงานบริหารวิชาการ/บริหารทั่วไป (ฝ่ายงานกิจการนักเรียน)
36. ชื่อโครงการ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้ เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
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สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริม การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่ว นร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อที่.......
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่.......
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 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่.......
หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึด ผู้เรียน
เป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ ผู้เรียนได้
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้าง จิตสำนึกของการทำประโยชน์
เพื่อสังคมสามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึง
สมควรจัดให้ มีการดำเนิ นการการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนตรงตามหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรี ยน ประกอบด้วยกิจกรรมลู กเสื อ เนตรนารี
กิจกรรมวิชาการ (ชมรม/ชุมนุม) และ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรม ICT กิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่ งเรีย นรู้ กิจกรรมแนะแนว อีกทั้งยั งเป็ นสร้างเสริมในการดำเนินการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่ อ
ตอบสนอง นโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นฝ่ายงานบริหารทุก
ฝ่ายงานจึงเห็นสมสวรดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างเสริ มมวลประสบการณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ในการดารงชีวิตของนักเรี ยน
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนอย่างรอบด้านด้วยการฝึกปฏิบัติจริง และการเผชิญสถานการณ์
จริง ทักษะการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้กับนักเรียน
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน.......1,454........คน
 ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน..................คน
 อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
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2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
2.1 นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี , รด.น้อย
2.2 นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมคุณธรรม/จิตอาสา/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
2.3 นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรม ICT
2.4 นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมวิชาการ (ชมรม/ชุมนุม)
2.5 นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับประการณ์ตรง เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่จากกิจกรรมทัศนศึกษา
2.6 นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมแนะแนว
2.7 นักเรียนได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่ตนเองถนัดและสนใจอย่างมีความสุข
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
1. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตร และดำเนินการเข้าค่ายพัก
แรม ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565
2. กิจกรรมคุณธรรม/จิตอาสา/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ดำเนินการสอดแทรกคุณธรรมเป็นประจำทุกวันชั้งใน
ชั่วโมงสอนของครู และกิจกรรมหน้าเสาธง และฝึกปฏิบัตินักเรียนจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียนเป็นประจำทุกวัน
3. กิจกรรม ICT นักเรียนได้รับการพัฒนาเสริ มทักษะกิจกรรม ICT ไม่น้อยว่า 40 ชั่วโมง ดำเนินการตอ
ลดปีการศึกษา
4. กิจกรรมวิชาการ (ชมรม/ชุมนุม) นักเรียนฝึกฝนความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความสนใจและความ
ถนัดตลอดปีการศึกษา และดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะความสามารถที่โดดเด่น เขาร่วม
ทดสอบความสามารถในเวทีประกวดแข่งขันทุกระดับ
5. กิจกรรมทัศนศึกษา ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ช่วงเดือนธันวาคม - มีนาคม 2566
6. กิจกรรมแนะแนว ดำเนินการให้คำปรึกษาให้กับนักเรียนตลอดทุกช่วงเวลา และจัดสื่อการเรียนรู้เพื่อ
การศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักเรียน ตลอดปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ว่าที่ร้อยตรี สุธีร์ ศรีทอง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ทุกกลุ่มงานบริหาร และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
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รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

กลุ่มงานทุกกลุ่มงานบริหาร และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ค่ายพักแรม
1.กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี/
19-23 ธันวาคม 2565
รด.น้อย
ตลอดปีการศึกษา
2.กิจกรรมคุณธรรม/ จิตอาสา/
ผู้บำเพ็ญประโยชน์
ตลอดปีการศึกษา
3.กิจกรรม ICT
-จัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ ICT เพื่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน
ตลอดปีการศึกษา
4.กิจกรรมวิชาการ/ชุมนุม/ชมรม
ช่วงเดือนธันวาคม
5.กิจกรรมทัศนศึกษา

6.กิจกรรมแนะแนว
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

2565 ถึง
มีนาคม 2566
ตลอดปีการศึกษา

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
อุดหนุน เรียนฟรี
เงิน ผู้รับผิดชอบ
รายหัว
15 ปี
รายได้
-

105,000

-

ว่าที่ รต.สุธีร์
ครูเยาวเรศ

-

10,000

-

ครูชลินรัตน์

-

250,000

-

ครูเรวัตร/
ครูโต้ง

-

196,000
262,920

-

ครูชัญชนา
หัวหน้า
สายชัน้

-

10,000
833,920
833,920

-

ครูสุภารัตน์

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 วางแผนปฏิบัติงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
1.3 กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
2.2 ดำเนินกิจกรรม
2.3 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
2.4 สรุป และรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม
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3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
(นิเทศ/สอบถาม/
ประเมินผล
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

กลุ่มงานทุกกลุ่มงานบริหาร และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
1. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี/ ร้อยละ 95 ของนักเรียนได้
สังเกต
แบบสังเกต
รด.น้อย
เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือตรวจสอบ
แบบตรวจสอบ
เนตรนารี/รด.น้อย
2.กิจกรรมคุณธรรม/ จิตอาสา/ ร้อยละ 95 ของนักเรียนได้
สังเกต
แบบสังเกต
ผู้บำเพ็ญประโยชน์
เข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรม
ตรวจสอบ
แบบตรวจสอบ
3.กิจกรรม ICT
ร้อยละ 95 ของนักเรียนได้
สังเกต
แบบสังเกต
-จัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ ICT เพื่อ พัฒนาทักษะ ICT
ตรวจสอบ
แบบตรวจสอบ
การเรียนรู้ของนักเรียน
4.กิจกรรมวิชาการ/ชุมนุม/ชมรม ร้อยละ 95 ของนักเรียนได้
สังเกต
แบบสังเกต
พัฒนาทักษะทางวิชาการ
ตรวจสอบ
แบบตรวจสอบ
ตามความถนัดและ
ความชอบของตน
5.กิจกรรมทัศนศึกษา
ร้อยละ 95 ของนักเรียน มี
สอบถาม
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในกิจกรรม
ทัศนศึกษา
6.กิจกรรมแนะแนว
ร้อยละ 95 ของนักเรียน
สังเกต
แบบสังเกต
ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว
ตรวจสอบ
แบบตรวจสอบ
4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแก้ไขผลงานการดำเนินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ สมรรถนะ ทักษะชีวิต และเลือกปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเอง
ถนัดและสนใจอย่างมีความสุข
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตรงตามหลักสูตรที่กำหนด และมีประสิทธิภาพสูง
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(ว่าที่ร้อยตรี สุธีร์ ศรีทอง)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(ว่าที่ร้อยตรี สุธีร์ ศรีทอง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร/งาน กิจการนักเรียน

ลงชื่อ..................................... .............................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการ กลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
37. ชื่อโครงการ อุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้ เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
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 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ข้อที่...1 , 2....
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่....2...
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อที่.......
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่...1,2....
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ข้อที่...2....
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่.......
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หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอ
กัน ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่าย”และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 10 วรรค 1 บัญญัติว่า “การ
จัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้อง
จั ด ให้ อย่ างทั่ ว ถึงและมี คุ ณ ภาพโดยไม่ เก็ บ ค่ าใช้ จ่ าย” ซึ่งเป็ น ข้ อ กำหนดที่ เกี่ย วกั บ การจั ด การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน
ประกอบกับคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการตามเจตนารมณ์
ดังกล่าวในปี แรกโดยกำหนดไว้ในข้อ 1.3 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชนข้อ 1.3.1 ว่า “ให้ทุกคนมีโอกาส
ได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี โดยสนับสนุนตำราในวิชาหลักให้ แก่ทุกสถานศึกษา จัดให้มีชุดนักเรียนและอุปกรณ์การ
เรียนฟรีให้ทันปีการศึกษา 2552 และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อชดเชยรายการต่าง ๆ ที่สถานศึกษาเรียกเก็บจาก
ผู้ปกครอง” อีกทั้งนโยบายของรัฐด้านการศึกษาข้อ 3.1.4 กำหนดว่า “จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี
ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรมในโอกาสทาการศึกษาให้แก่ประชาชนในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทั้งผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และชนต่างวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนย์
เด็กเล็กในชุมชน”
โรงเรี ย นบ้ า นแม่ จั น (เชี ย งแสนประชานุ ส าสน์ )จึ ง ได้ ด ำเนิ น การตามเจตนารมณ์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
โดยจั ด ทำโครงการ เรี ย นฟรี 15 ปี ขึ้ น ตามกรอบงานที่ รั ฐ จั ด สรร อั น ได้ แ ก่ ค่ า หนั ง สื อ แบบเรี ย น
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาการเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับ
โอกาสทางการ ศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ
วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคนได้รับจัดสรรหนังสือเรียนฟรี ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู้ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากโอกาสในการเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน....1,454....คน  ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน..................คน  อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
โรงเรียนบริหารงานและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
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ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
1. งบอุดหนุนหนังสือเรียนฟรี 15 ปี เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เมษายน 2565
2. งบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 -15 มิถุนายน 2565
ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 1 ธันวาคม 2565
3. งบอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 -15 มิถุนายน 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวกันต์ฤทัย จักรสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

กลุ่มงาน....บริหารงานงบประมาณ.............
1.กิจกรรม อุดหนุนหนังสือ
วันที่ 1 เมษายน
เรียนฟรี 15 ปี
2565
2.กิจกรรม อุดหนุนอุปกรณ์
ภาคเรียนที่ 1 วันที่
การเรียน
17 พ.ค.-15 มิ.ย.65
ภาคเรียนที่ 2 วันที่
1 พ.ย.-1 ธ.ค.65
3.กิจกรรม อุดหนุนค่า
วันที่ 17 พ.ค.-15
เครื่องแบบนักเรียน
มิ.ย.65
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 วางแผนปฏิบัติงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
อุดหนุน เรียนฟรี
เงิน
รายหัว
15 ปี
รายได้
1,005,935
391,910

566,220
1,976,035
1,964,065

ผู้รับผิดชอบ

นายเรวัฒน์
ไชยบาล
น.ส.กันต์ฤทัย
จักรสาน

น.ส.กันต์ฤทัย
จักรสาน
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1.3 กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมอุดหนุนหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ,อุดหนุนอุปกรณ์
การเรียน และอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.4 เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
1.กิจกรรม อุดหนุนหนังสือเรียนฟรี 15 ปี
1.1 สำรวจหนังสือเรียนในโรงเรียน
1.2 สำรวจราคา ประสานงาน
1.3 สั่งจองหนังสือเรียน
1.4 จัดซื้อหนังสือเรียน
1.5 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
2.กิจกรรม อุดหนุนอุปกรณ์การเรียน
2.1 รายงานจำนวนนักเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัด
2.2 เมื่อได้รับจัดสรรเงินแล้ว ฝ่ายการเงินเบิกจ่ายเงิน มอบให้แก่ครูประจำชั้นเพื่อแจกนักเรียนใน
วันประชุมผู้ปกครอง
2.3 ครูประจำชั้นแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียนแก่ผู้ปกครอง
2.4 ผู้ปกครองส่งใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้ครูประจำชั้นนำส่งฝ่ายการเงิน
2.5 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
3.กิจกรรม อุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน
3.1 รายงานจำนวนนักเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัด
3.2 เมื่อได้รับจัดสรรเงินแล้ว ฝ่ายการเงินเบิกจ่ายเงิน มอบให้แก่ครูประจำชั้นเพื่อแจกนักเรียนใน
วันประชุมผู้ปกครอง
3.3 ครูประจำชั้นแจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนแก่ผู้ปกครอง
3.4 ผู้ปกครองส่งใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนให้ครูประจำชั้นนำส่งฝ่ายการเงิน
3.5 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
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3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)

กลุ่มงาน...บริหารงานงบประมาณ....
1.กิจกรรม อุดหนุนหนังสือ
นักเรียนร้อยละ 100 มีความ
เรียนฟรี 15 ปี
พึงพอใจ ต่อการดำเนินงาน
อุดหนุนหนังสือเรียนฟรี 15 ปี
2.กิ จ กรรม อุ ด หนุ น อุ ป กรณ์ นักเรียนร้อยละ 100 มีความ
การเรียน
พึงพอใจ ต่อการดำเนินงาน
อุดหนุนอุปกรณ์การเรียน
3.กิ จ ก ร ร ม อุ ด ห นุ น ค่ า นักเรียนร้อยละ 100 มีความ
เครื่องแบบนักเรียน
พึงพอใจ ต่อการดำเนินงาน
อุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
(นิเทศ/สอบถาม/
ประเมินผล
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแก้ไข ผลงานทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเข้าสู่ความความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนตามสิทธิที่พึงได้รับจากการ
สนับสนุนของรัฐบาล
2. โรงเรียนบริหารงานและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาเข้า
เรียนต่อ
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การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
(นางสาวกันต์ฤทัย จักรสาน)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกันต์ฤทัย จักรสาน)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานงบประมาณ

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน

ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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หมวดเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายได้อื่นๆ

แผนงาน/โครงการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
38. ชื่อโครงการ อาหารกลางวัน
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
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 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพเด็ก ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อที่.......
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 1.2.4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่ 5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่.......
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หลักการและเหตุผล
การศึ ก ษาเป็ น กระบวนการหนึ่ ง ที่ จ ะพั ฒ นาประเทศให้ เ จริ ญ รุ่ ง เรื อ ง แต่ ก ารศึ ก ษาในระบบ
ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เจริญงอกงาม เกิดองค์ความรู้ เกิดความรู้อย่างต่อเนื่องและตลอด
ชีวิต ดัง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ มาตรา 6 ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบู รณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปั ญญา ความรู้และคุณ ธรรม มีจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้
อาหารกลางวันก็เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาร่างกาย สติปัญญาของผู้เรียน ผู้เรียนได้รับสารอาหารที่
มีประโยชน์ครบถ้วน ส่งผลให้ร่างกายเจริญเติบโต มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์สมองพร้อมที่จะรับการเรียนรู้
เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและสติปัญญา
โครงการอุดหนุ น อาหารกลางวัน จากเทศบาล ต.แม่ จัน จึงเป็ นโครงการที่จะช่วยลดปั ญ หาผู้ เรียนมี
น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ผู้เรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน ผู้เรียนได้รั บสารอาหารที่มีประโยชน์ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สมองเจริญเติบโตตามวัย สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน
(วันเปิดทำการสอน)
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุ
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน........1,098.......คน
 ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน..................คน
 อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
นักเรียนระดับ ชั้น อนุ บาล ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 90 มีสุ ขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มี
น้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ในปีการศึกษา 2565
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางรัตนา แก้วตั้ง
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
เทศบาลตำบลแม่จัน
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

กลุม่ งาน บริหารงบประมาณ
1.กิจกรรมอาหารกลางวัน 17 พฤษภาคม
2565 – 31
มีนาคม 2566
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
อุดหนุน เรียนฟรี เงิน เงินรายได้อื่น ผู้รับผิดชอบ
รายหัว 15 ปี รายได้ (เทศบาล)
-

-

-

4,611,600

-

-

-

4,611,600
4,611,600

นางรัตนา
แก้วตั้ง

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 วางแผนปฏิบัติงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
1.3 กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ
1) ชี้แจงเหตุผลของโครงการ
2) เตรียมข้อกำหนดการปรุงอาหาร สภาพแวดล้อมในโรงอาหาร
3) เตรียมข้อมูลอาหาร
4) กำหนดช่วงระยะเวลาการเข้ารับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น
1.5 ประชุมผู้ประกอบการ
1) ชี้แจงเหตุผลของโครงการ
2) แจ้งข้อกำหนดการปรุงอาหาร
3) สรุปประเภทอาหารในการจัดทำอาหารกลางวัน
4) ตกลงการจัดทำรายการอาหารกลางวันแต่ละวัน เป็นรายเดือน
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1.6 ประชุมครูประจำชั้น เรื่อง
1) การจัดระเบียบการเข้ารับประทานอาหารกลางวันในโรงอาหาร/การเข้ารับประทานอาหาร
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โควิด 2019
2) การประเมินการเจริญเติบโตของนักเรียน
3) การฝึกมารยาทในการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน
1.7 ประสานบุคคลภายนอก (ถ้ามี) ได้แก่ เทศบาลตำบลแม่จัน
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
2.1 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
2.2 ดำเนินกิจกรรม
1) นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละช่วงชั้น
2) ครูผู้รับผิดชอบโครงการบันทึกข้อมูลเมนูอาหารกลางวันในระบบ Thai School Lunch
2.3 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
2.4 รายงานผลการดำเนินงาน
3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
1.กิจกรรมอาหารกลางวัน

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)
ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้
รับประทานอาหารกลาง
วันที่โรงเรียนจัดให้ทุกวัน(วัน
เปิดทำการสอน)

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

ประเมิน

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสรุป/ประเมิน
โครงการ

4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแก้ไข ผลงานทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาศักยภาพเข้าสู่ความมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน
(วันเปิดทำการสอน)
2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ
3. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีสุขภาพจิตที่ดี
การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางรัตนา แก้วตั้ง )
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวกันต์ฤทัย จักรสาน)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบริหารงบประมาณ
ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการ กลุ่มงานบรหารงบประมาณ , งานบริหารบุคลากร....
39. ชื่อโครงการ..บริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร MEP….
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
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 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อที่.......
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่...1,1....
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ข้อที่...2....
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่.......
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หลักการและเหตุผล
ตามที่โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้ขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานดำเนินการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ค่าจ้างผู้ประสานงานต่างชาติ ค่าจ้างครูที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ (ครูอัตราจ้าง) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และบุคลากร ค่าจ้างครุพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล เพื่อนำเงิน
เหล่านี้มาเป็นค่าตอบแทนเงินเดือนของบุคลากรดังกล่าว ให้พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ก้าวทันเหตุการณ์ของ
โลกในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้งด้านครูและบุคลากร ด้านคุณภาพนักเรียนตาม
วิสัยทัศน์ ป้าหมาย พันธกิจ ของโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงต้องมีการบริหารจัด
การเงินที่ได้การสนับสนุนผู้ปกครองให้คุ้มค่ามากที่สุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรรหาครูและบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน และสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินระดมทรัพย์มีความโปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และคุ้มค่ามากที่สุด
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน......180.....คน  ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน..................คน  อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
สถานศึกษาสามารถดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวกันต์ฤทัย จักรสาน , นางชฎาพร ปันกิจ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
-
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รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
งาน/โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุน
เรียนฟรี เงินรายได้ ผู้รับผิดชอบ
รายหัว
15 ปี
(MEP)
กลุ่มงาน....บริหารงานงบประมาณ , บริหารงานบุคลากร............
1.กิจกรรม จ้างครูอัตรา
ตลอดปีการศึกษา
2,000,000 น.ส.กันต์ฤทัย
จ้างชาวต่างชาติ
จักรสาน
2.กิจกรรม จ้างครูที่มีความ ตลอดปีการศึกษา
1,530,000 น.ส.กันต์ฤทัย
เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
จักรสาน
3.กิจกรรม สมทบเงิน
ตลอดปีการศึกษา
70,000 น.ส.กันต์ฤทัย
ประกันสังคม
จักรสาน
รวมงบประมาณ
3,600,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
3,600,000
ระยะเวลา
ดำเนินการ

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 วางแผนปฏิบัติงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
1.3 กำหนดแนวปฏิ บั ติ ก ารทำงานเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมบริห ารจั ด การและพั ฒ นาการเรีย นการสอน
หลักสูตร MEP
1.4 เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
1.กิจกรรม จ้างครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
1.1 ดำเนินการสรรหา/ทำสัญญาจ้างครูชาวต่างชาติ
1.2 ครูชาวต่างชาติดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
1.3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูต่างชาติ
1.4 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
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2.กิจกรรม จ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
2.1 ดำเนินการสรรหา/ทำสัญญาจ้างครูชาวต่างชาติ
2.2 ครูชาวต่างชาติดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
2.3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูต่างชาติ
2.4 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
3.กิจกรรม สมทบเงินประกันสังคม
3.1 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสมทบเงินประกันสังคม
3.2 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)

กลุ่มงาน...บริหารงานงบประมาณ....
1.กิจกรรม จ้างครูอัตราจ้าง
นักเรียนร้อยละ 90 มีความ
ชาวต่างชาติ
พึงพอใจ ต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของครูต่างชาติ
2.กิจกรรม จ้างครูที่มีความ
นักเรียนร้อยละ 90 มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
พึงพอใจ ต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของครูที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
3.กิจกรรม สมทบเงิน
ครูร้อยละ 100 มีความพึง
ประกันสังคม
พอใจ ต่อการดำเนินงาน
สมทบเงินประกันสังคม

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
(นิเทศ/สอบถาม/
ประเมินผล
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมิ น มาวิ เ คราะห์ ห าข้ อ มู ล เพื่ อ สร้ า งแนวคิ ด พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ผลงานทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้และมีความสามารถในการจัดการศึกษา
2. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. นักเรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ,ภาษาจีน) ได้เหมาะสมตามวัย
4. การบริหารงานมีความคล่องตัว
การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวกันต์ฤทัย จักรสาน)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกันต์ฤทัย จักรสาน)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานงบประมาณ

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ , บริหารงานบุคลากร......
40. ชื่อโครงการ....บริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร IEC…...
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุท ธศาสตร์ที ่ 4 พัฒ นาระบบการบริห ารการจัด การศึก ษาด้ว ยหลัก ธรรมาภิบ าลเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทั กษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
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 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครื อข่ายเพื่อการมีส่ว นร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อที่.......
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่...1,1....
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ข้อที่...2....
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่.......
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หลักการและเหตุผล
ตามที่โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้ขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานดำเนินการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ค่าจ้างผู้ประสานงานต่างชาติ ค่าจ้างครูที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ (ครูอัตราจ้าง) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และบุคลากร ค่าจ้างครุพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล เพื่อนำเงิน
เหล่านี้มาเป็นค่าตอบแทนเงินเดือนของบุคลากรดังกล่าว ให้พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ก้าวทันเหตุการณ์ของ
โลกในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้งด้านครูและบุคลากร ด้านคุณภาพนักเรียนตาม
วิสัยทัศน์ ป้าหมาย พันธกิจ ของโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงต้องมีการบริหารจัด
การเงินที่ได้การสนับสนุนผู้ปกครองให้คุ้มค่ามากที่สุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรรหาครูและบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน และสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินระดมทรัพย์มีความโปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และคุ้มค่ามากที่สุด
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน......180.....คน  ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน..................คน  อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
สถานศึกษาสามารถดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวกันต์ฤทัย จักรสาน , นางชฎาพร ปันกิจ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
-
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รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
งาน/โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุน เรียนฟรี เงินรายได้
รายหัว
15 ปี
(IEC)
กลุ่มงาน....บริหารงานงบประมาณ , บริหารงานบุคลากร............
1.กิจกรรม จ้างครูอัตราจ้าง ตลอดปีการศึกษา
820,000
ชาวต่างชาติ
2.กิจกรรม จ้างครูที่มีความ
ตลอดปีการศึกษา
900,000
เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
3.กิจกรรม สมทบเงิน
ตลอดปีการศึกษา
80,000
ประกันสังคม
รวมงบประมาณ
1,800,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1,800,000
ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

นางสาว
กันต์ฤทัย
จักรสาน

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 วางแผนปฏิบัติงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
1.3 กำหนดแนวปฏิ บั ติ ก ารทำงานเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมบริห ารจั ด การและพั ฒ นาการเรีย นการสอน
หลักสูตร IEC
1.4 เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
1.กิจกรรม จ้างครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
1.1 ดำเนินการสรรหา/ทำสัญญาจ้างครูชาวต่างชาติ
1.2 ครูชาวต่างชาติดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
1.3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูต่างชาติ
1.4 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
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2.กิจกรรม จ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
2.1 ดำเนินการสรรหา/ทำสัญญาจ้างครูชาวต่างชาติ
2.2 ครูชาวต่างชาติดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
2.3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูต่างชาติ
2.4 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
3.กิจกรรม สมทบเงินประกันสังคม
3.1 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสมทบเงินประกันสังคม
3.2 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัด
(นิเทศ/สอบถาม/
และประเมินผล
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

กลุ่มงาน...บริหารงานงบประมาณ....
1.กิจกรรม จ้างครูอัตราจ้าง นักเรียนร้อยละ 90 มีความ
สอบถาม
แบบสอบถาม
ชาวต่างชาติ
พึงพอใจ ต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของครูต่างชาติ
2.กิจกรรม จ้างครูที่มีความ นักเรียนร้อยละ 90 มีความ
สอบถาม
แบบสอบถาม
เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
พึงพอใจ ต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของครูที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
3.กิจกรรม สมทบเงิน
ครูร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ
สอบถาม
แบบสอบถาม
ประกันสังคม
ต่อการดำเนินงานสมทบเงิน
ประกันสังคม
4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแก้ไข ผลงานทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้และมีความสามารถในการจัดการศึกษา
2. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. นักเรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ,ภาษาจีน) ได้เหมาะสมตามวัย
4. การบริหารงานมีความคล่องตัว
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การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวกันต์ฤทัย จักรสาน)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกันต์ฤทัย จักรสาน)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานงบประมาณ

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน

ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ , บริหารงานบุคลากร
41. ชื่อโครงการ เสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน(บุคลากรสนับสนุน)
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่ อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
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 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณ ภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อที่.......
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่...1,1....
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ข้อที่...2....
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่.......
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หลักการและเหตุผล
ตามที่โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้ขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานดำเนินการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ค่าจ้างผู้ประสานงานต่างชาติ ค่าจ้างครูที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ (ครูอัตราจ้าง) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และบุคลากร ค่าจ้างครุพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล เพื่อนำเงิน
เหล่านี้มาเป็นค่าตอบแทนเงินเดือนของบุคลากรดังกล่าว ให้พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ก้าวทันเหตุการณ์ของ
โลกในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้งด้านครูและบุคลากร ด้านคุณภาพนักเรียนตาม
วิสัยทัศน์ ป้าหมาย พันธกิจ ของโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงต้องมีการบริหารจัด
การเงินที่ได้การสนับสนุนผู้ปกครองให้คุ้มค่ามากที่สุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรรหาครูและบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน และสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินระดมทรัพย์มีความโปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และคุ้มค่ามากที่สุด
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน......1,094.....คน  ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน..................คน  อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
สถานศึกษาสามารถดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวกันต์ฤทัย จักรสาน , นางชฎาพร ปันกิจ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
-
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รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
อุดหนุน เรียนฟรี
เงินรายได้
รายหัว
15 ปี (ระดมทรัพยากรฯ)
กลุ่มงาน....บริหารงานงบประมาณ , บริหารงานบุคลากร............
1.จ้างค่าจ้างครูพี่เลี้ยง ,
ตลอดปีการศึกษา
1,773,000
นางสาวกันต์ฤทัย
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ,
จักรสาน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา
2.กิจกรรม สมทบเงิน
ตลอดปีการศึกษา
60,000
ประกันสังคม
รวมงบประมาณ
1,833,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1,833,000
ระยะเวลา
ดำเนินการ

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 วางแผนปฏิบัติงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
1.3 กำหนดแนวปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมประสิทธิภ าพการเรียนการสอน(บุคลากร
สนับสนุน)
1.4 เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
1. .จ้างค่าจ้างครูพี่เลี้ยง , เจ้าหน้าที่สำนักงาน , บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
1.1 ดำเนินการสรรหา/ทำสัญญาจ้างครูพี่เลี้ยง , เจ้าหน้าที่สำนักงาน , บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา
1.2 ครูพี่เลี้ยง , เจ้าหน้าที่สำนักงาน , บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ปฏิบัติงานในหน้าที่
ในโรงเรียน
1.3 นิเทศติดตามการทำงานของครูพี่เลี้ยง , เจ้าหน้าที่สำนักงาน , บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา
1.4 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
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3.กิจกรรม สมทบเงินประกันสังคม
3.1 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสมทบเงินประกันสังคม
3.2 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
3.3 สรุปผลการดำเนินงาน
3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัด
(นิเทศ/สอบถาม/
และประเมินผล
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)

กลุ่มงาน...บริหารงานงบประมาณ....
1.กิจกรรม จ้างค่าจ้างครูพี่เลี้ยง , คณะครู ร้อยละ 100 มีความ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน , บุคลากรที่ พึงพอใจ ต่อทำงานของครูพี่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
เลี้ยง , เจ้าหน้าที่สำนักงาน ,
บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา
2.กิจกรรม สมทบเงิน
ครูร้อยละ 100 มีความ พึง
ประกันสังคม
พอใจต่อการดำเนินงาน
สมทบเงินประกันสังคม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแก้ไข ผลงานทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นบุคลากรมืออาชีพ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้และมีความสามารถในการจัดการศึกษา
2. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. การบริหารงานมีความคล่องตัว
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การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวกันต์ฤทัย จักรสาน)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกันต์ฤทัย จักรสาน)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานงบประมาณ

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แผนงาน/โครงการ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
42. ชื่อโครงการ บริหารงานเงินรายได้สถานศึกษา (รายได้อื่นๆ)
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เชียงราย เขต 3
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามมาตรฐานสากล เป็น ผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นั กเรีย นทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
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 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่ง เสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำาหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่.......
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อที่.......
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่...1,1....
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ข้อที่...2....
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่.......
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หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้
สถานศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549 กำหนดเงินรายได้สถานศึกษา
ได้แก่ เงินรายได้และผลประโยชน์ทั้งหลายที่เกิดจากราชพัสดุ เบี้ยปรับการผิดสัญญาลาศึกษา เบี้ยปรับการผิด
สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของที่ดำเนินการโดยเงินงบประมาณ เงินที่มีผู้มอบให้ และเงินหรือผลประโยชน์อื่นที่
สถานศึกษาได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ แต่ไม่รวมถึงเงินงบประมาณรายจ่าย
โรงเรี ยนบ้ านแม่จั น (เชีย งแสนประชานุส าสน์ ) เป็นโรงเรียนที่ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,454 คน มีเงินรายได้สถานศึกษาที่จากการ เช่าสหกรณ์ร้านค้า
โรงเรียน และการขอใช้สถานที่ของโรงเรียนดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเพื่อเป็นการบริหาร
จัดการเงินรายได้สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน ให้นักเรียนได้รับประโยชน์
และมี คุ ณ ภาพตามจุ ดมุ่ งหมายของหลั กสู ต รสถานศึ ก ษา และการศึ กษาชาติ โรงเรีย นจึ งได้ จั ด ทำโครงการ
บริหารงานเงินรายได้สถานศึกษา ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมากที่สุด
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
 นักเรียน จำนวน......1,454.....คน  ผู้ปกครอง จำนวน..................คน
 ครู
จำนวน..................คน  อื่น ๆ (ระบุ)............... จำนวน..................คน
2. เชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
ผู้เรียน บุคลากรและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน วันเดือนปีที่ดำเนินการ)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวกันต์ฤทัย จักรสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
-
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รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

กลุ่มงาน....บริหารงานงบประมาณ .....
1.กิจกรรม สนับสนุนการ ตลอดปีการศึกษา
จัดการศึกษา
2.กิจกรรม สนับสนุนการ ตลอดปีการศึกษา
บริหารจัดการงานต่างๆ
ในโรงเรียน
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
อุดหนุน เรียนฟรี
เงินรายได้
รายหัว
15 ปี
(รายได้อื่นๆ)
100,000
100,000

200,000
200,000

วิธีดำเนินงาน
1. วางแผน (P)
1.1 วางแผนปฏิบัติงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
1.3 เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
2. ขั้นตอนดำเนินการ (D)
1. กิจกรรม สนับสนุนการจัดการศึกษา
1.1 ดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนด้านการจัดการศึกษา
1.2 นิเทศติดตามการดำเนินงาน
1.3 สรุปผลการดำเนินงาน
2. กิจกรรม สนับสนุนการบริหารจัดการงานต่างๆ ในโรงเรียน
2.1 ดำเนินกิจกรรมทีส่ นับสนุนด้านการบริหารจัดการงานต่างๆ ในโรงเรียน
2.2 กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
2.3 สรุปผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวกันต์ฤทัย
จักรสาน
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3. การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
(ร้อยละหรือจำนวน)

กลุ่มงาน...บริหารงานงบประมาณ....
1.กิจกรรม สนับสนุนการจัด
นักเรียน ร้อยละ 90 มีความ
การศึกษา
พึงพอใจ ต่อการดำเนินงาน
กิจกรรม สนับสนุนการจัด
การศึกษา
2.กิจกรรม สนับสนุนการบริหาร ครูร้อยละ 90 มีความ
จัดการงานต่างๆ ในโรงเรียน
พึงพอใจต่อการดำเนินงาน
กิจกรรม สนับสนุนการ
บริหารจัดการงานต่างๆ
ในโรงเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัด
(นิเทศ/สอบถาม/
และประเมินผล
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)
สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

4. การพัฒนาต่อไป (A)
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแก้ไข ผลงานทาง
การศึกษาเพื่อพัฒ นาด้านการจัดการศึกษาและด้านการบริห ารงานต่างๆในโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน
สังคมและหน่วยงานต้นสังกัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีการบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมากที่สุด
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การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวกันต์ฤทัย จักรสาน)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกันต์ฤทัย จักรสาน)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานงบประมาณ

ลงชื่อ..................................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผน
ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่น ๆ ...................................................

ลงชื่อ..................................................................
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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ส่วนที่ 8
ภาคผนวก

- คำสั่งโรงเรียน (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565)
- ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คำสั่ง โรงเรียนบ้านแม่จัน( เชียงแสนประชานุสาสน์ )
ที่ 104 /2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 (Action Plan)
******************************************************
ด้วย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อ
เป็นแนวทางในการบริหารงานของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ดังต่อไปนี้
1. นายธนเสฏฐ สุภากาศ
2. นางสุรีพร มงคลดี
3. นายวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี
4. นายเสกสรร จันทร์ถิระติกุล
5. นางณิชกมล ชุ่มใจ
6. ด.ญ.พรรนิกา โอ๊ดโม๊ะ
7. นางเยาวเรศ ปิยะสันติ์
8. นางชัญชนา ทุนอินทร์
9. นางชฎาพร ปันกิจ
10. นางสาวกันต์ฤทัย จักรสาน
11. นางจีรนันท์ ศิรภัทรธนานันท์
12. นางนุชรี กันทะเนตร
13. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่ม
14. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทอง
15. นายเรวัฒน์ ไชยบาล
16. นายนราวิชญ์ คำแปง
17. นายประจวบ แสงศรีจันทร์
18. นายธีรศักดิ์ สุต๊ะ
19. นายกฤษฎิ์ดนัย กันทาเหล็ก
20. นายสามารถ หลักฐาน
21. นางสิริภัทร แสงบุญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
ประธานสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่า กรรมการ
ประธานนักเรียน
กรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชำนาญการ
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครูชำนาญการ
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
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22. นางรัตนา แก้วตั้ง
23. นางสาวนภาลัย อินราษฎร์
24. นางรัญชนา มณีรัตน์
25. นางสาวสุพรรณ ทาแกง
26. นางสาวดวงพร มิตรยอง
27. นางสาวธิดารัตน์ คำแดง
28. นางอัจฉรา จีรัตน์
29. นายจุลจำนงค์ ศิริกุล
30. นางผกาภรณ์ หนุนนาค
31. นางเตรียมใจ ศรีคำมา
32. นางธนัชพร สุดห้าว
33. นางวรรณลักษณ์ สันติภาพวิวัฒนา
34. นางสาวทิพวรรณ์ ปัญญางาม

ครูชำนาญการพิเศษ
ครู
ครูชำนาญการ
ครู
ครูชำนาญการ
ครู
ครู
ครู
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565

( นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ )
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้าพเจ้า คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้ศึกษา
โครงการที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเพื่อใช้พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาการศึกษา เห็นว่าทุกโครงการที่
จัดทำขึ้นเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงมีมติเห็นชอบให้ใช้แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ได้

(ลงชื่อ)
(นายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล)
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
1 พฤษภาคม 2565

(ลงชื่อ)
(นายธนเสฏฐ สุภากาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 พฤษภาคม 2565

371

