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รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ

ก 2
คำนำ
รายงานผลการดำเนินงานเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึ ก ษา 2564 ของโรงเรี ย นบ้ านแม่ จั น (เชี ย งแสนประชานุ ส าสน์ ) สั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชีย งราย เขต 3 ในรอบปี ที่ ผ่านมา ซึ่งบ่งบอกถึงการพัฒ นางานและผลสำเร็จตามกลยุทธ์
จุดเน้นและเป้าหมายที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ผลการ ดำเนินงานที่นำเสนอในเอกสารนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
ภารกิจงาน ยังมีภารกิจงานอีกหลากหลายที่ไม่สามารถ สรุปไว้ในในเอกสารนี้ได้ทั้งหมด ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจาก
ความมุ่งมั่น ตั้งใจในการบริห ารจัดการศึกษา ประกอบกับการร่วมแรงร่วมใจ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จึงขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน บุคลากร และ
ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนภารกิจจนประสบผลสำเร็จ เป็นอย่างดียิ่ง หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้ าวหน้ายิ่งขึ้น ตลอดจนเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์แก่องค์กร หน่วยงาน ประชาชน และผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
งานนโยบายและแผนงาน
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 ข้อมูลทั่วไป
โรงเรีย นบ้ านแม่จั น (เชีย งแสนประชานุ ส าสน์ ) ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ 2 ถนนนาคพั นธ์ ตำบลแม่ จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มี เนื้ อที่ 19 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา ตั้งอยู่ในชุมชนเมือง เป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษา และเป็นแหล่งที่ชุมชนมาใช้บริการด้านต่า ง ๆ อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา อีกทั้ง
ยังเป็นศูนย์กลางเผยแพร่งานวิชาการอีกด้วย มีชุมชนในเขตร่วมบริการ รวม 10 หมู่บ้าน
เขตบริการทางการศึกษา
มีนักเรียนในเขตบริการ จำนวน 10 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านร้อง
ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายสุพิศ สุรินทร์แปง
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม
หมู่ที่ 2 บ้านแม่จัน
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายชัยฤทธิ์ อภิขจรทรัพย์
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม
หมู่ที่ 3 ชุมชนแม่จันตลาด
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายบุญช่วย ชัยพรม
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ ค้าขาย
หมู่ที่ 4 ชุมชนเด่นป่าสัก
ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายสายฝน พ่วงเงิน
ประชาชน ส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม ค้าขาย
หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านปงตอง
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายณรงค์ วงศ์แหวน
ประชาชน ส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม ค้าขาย
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเวียงหวาย
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายอำนาจ ใจมูล
ประชาชน ส่วนใหญ่ มีอาชีพ เกษตรกรรม
หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านเหมืองฮ่อ
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางกรรณิการ์ เทพโพธา
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจ้าง
หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านศาลา
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสุรพล คุณยศยิ่ง
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง
หมู่ที่ 11 บ้านปงอ้อ
กำนันตำบลแม่จัน นายดวงแสง มูลกาศ
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม
หมู่ที่ 12 บ้านสันมงคล
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายจำนอง ภิระบัน
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตร
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นอกเขตบริการทางการศึกษา
หมู่ที่ 9 บ้านหนองแว่น
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยโจ้
หมู่ที่ 13 บ้านธรรมจาริก
หมู่ที่ 14 บ้านจอป่าคา

ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมจิตร อารียะ
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายผดุงไท ศรีโลต่วน
ผู้ใหญ่บ้านชื่อนายคมสัน ศรีเจริญพันธ์
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายอาจู ยอแจะ

1.2 ข้อมูลครู บุคลากร นักเรียน ปีการศึกษา 2564
1.2.1 ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ข้อมูลระดับชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม
นอกระบบประถม
นอกระบบมัธยม
รวม
รวมทั้งหมด

จำนวน
ห้องเรียน
1
2
3
6
5
5
5
5
5
5
30
4
3
3
10
46

ชาย
6
27
25
58
87
93
84
84
86
74
508
60
76
80
216
782

จำนวนนักเรียน
หญิง
11
12
29
52
72
80
92
67
87
76
474
60
51
52
163
689

รวม
17
39
54
110
159
173
176
151
173
150
982
120
127
132
379
1,471

หมายเหตุ
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1.2.2 ข้อมูลบุคลากร อัตรากำลัง
- ข้อมูลจำนวนบุคลากรในโรงเรียน
ประเภท
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้างชั่วคราว
ครูพี่เลี้ยง
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
-ข้อมูลครูจำแนกตามเพศ
สถานภาพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยสถานศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครู คศ. 1
ครู คศ. 2
ครู คศ. 3
รวม
-ข้อมูลครูจำแนกตามวุฒิการศึกษา

จำนวนอัตรา
68
1
19
14
4
8
114

หมายเหตุ
จำนวนอัตราข้าราชการครู
รวมครูช่วยราชการ

เพศ
ชาย
1
1
3
4
2
11

หญิง
1
4
17
14
21
57

รวม
1
2
7
21
16
21
68

วุฒิการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
ครูผู้ช่วย
7
ครู คศ. 1
17
3
ครู คศ. 2
7
6
ครู คศ. 3
14
11
รวม
45
23
สถานภาพ

1.2.3 ข้อมูลบุคลากรอื่น
-วิทยากรภายนอก
จำนวน - คน

รวม
1
2
7
20
13
25
68
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1.3 ข้อมูลทรัพยากรอื่น
1.3.1 แผนผังสถานศึกษา

1.3.2 ข้อมูลอาคารสถานที่
1. อาคารเรียนแบบมาตรฐาน
1.1 แบบ ป.3ก ขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน
1
1.2 แบบ ชร.014 ขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน
1
1.3 แบบ อจ.017 ขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน
1
1.4 แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้องเรียน
1
1.5 แบบชร.01 จำนวน 8 ห้องเรียน
1
1.6 แบบ 318 ล / 55 – ข เขตแผ่นดินไหว 4 ชั้น 18 ห้องเรียน
ใต้ถุนโล่ง
1
2. อาคารเรียน (สร้างเอง , บริจาค)
2.1 อาคารเรียน ICT
1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
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2.2 อาคารทักษะ BMC yello house
3. อาคารประกอบตามมาตรฐาน
3.1 หอประชุม สปช. 206/26
3.2 ป้อมยาม
3.3 ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา)
3.5 โรงอาหารหอประชุมแบบ 101 ล./27 พิเศษ
ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพละศึกษา
4. อาคารประกอบ (สร้างเอง, บริจาค)
4.1 ห้องพยาบาล
4.2 ศาลา
4.3 ศาลาห้องพักครู
5. ส้วมแบบมาตรฐาน
5.1 นักเรียนชาย สปช. 601/26
5.2 นักเรียนหญิง สปช. 601/26
5.3 ครูชาย
5.4. ครูหญิง
5.5 นักเรียนชาย สปช.
5.6. นักเรียนหญิง สปช.
5.5 อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)
6. ส้วม (สร้างเอง, บริจาค)
6.1 นักเรียนชาย แบบ ททบ.5
6.2 นักเรียนหญิง แบบ ททบ.5
6.3 ครูชาย
6.4 ครูหญิง
6.5 ครู
7. ห้องสมุด
8. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
9. ห้องปฏิบัติการทางภาษา
10. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
10.1 วิทย์ทั่วไป (ประถมศึกษา)
10.2 วิทย์ทั่วไป (มัธยมศึกษาตอนต้น)
11. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
10.1 คณิตศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น)

1

หลัง

1
1
1

หลัง
หลัง
แห่ง

1

หลัง

1
2
1

หลัง
หลัง
หลัง

13
14
1
1
5
5
1

ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
หลัง

4
6
3
4
3
1
3
1
2
1
1
1
1

ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
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12. แหล่งประกอบการอื่น
12.1 ภายในโรงเรียน
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา
- ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
- ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- ห้องสมุด
- ห้องดนตรี
- บริเวณสนามโรงเรียน
- สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
- สนามฟุตบอลแบบ ฟ.1/42
- ห้องการจัดการความรู้ K M
- สนามกีฬาอเนกประสงค์
- สนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท
- ป้ายโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) หลังเสาร์ธง
- ป้ายจุดเช็คอิน หน้าหอประชุมราชพฤกษ์
- อ่างล้างมือ เพื่อการเรียนรู้ COVID 2019
- จุดเช็คอิน
- บ่อน้ำพุ
12.2 ภายนอกโรงเรียน
- ห้องสมุดประชาชน
- มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ศูนย์หัตถกรรมงานฝีมือดอยตุง
- วัดกาสา, วัดศรีบุญเรือง, วัดบ้านสัน
- ที่ว่าการอำเภอ
- ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน
- ศูนย์หัตถกรรมเชียงราย
- ศูนย์ฝึกวิชาชีพ อำเภอพาน
- ธนาคาร
- ค่ายกองร้อย ตชด. 327 อ.แม่จัน
- ศูนย์การศึกษาอาเซียนโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
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ส่วนที่ 2

ทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย
พันธกิจ
1. การจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างเท่าเทียม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านความรู้ เจตคติ และ
ทักษะปฏิบัติ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีศักยภาพด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
3. ครูและบุคลากรมีความรู้ เจตคติ และทักษะปฏิบัตติ ามมาตรฐานวิชาชีพ
4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ไหว้สวย รวยคุณธรรม เลิศล้ำนาฏลีลา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและไทยล้านนา
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กลยุทธ์
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จึงกำหนด
กลยุทธ์ การดำเนินงานที่สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 และ
สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ประเด็นกลยุทธ์
1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
2) นักเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) นักเรียนความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) นักเรียนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีของผู้เรียนต่องานอาชีพ
7) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
8) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
9) นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
10) นักเรียนมีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมที่ดี
11) นักเรียนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้โดยเท่าเทียมกัน
12) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน
13) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนอาหารกลางวัน โครงการกลางวันนักเรียน จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน
14) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนโครงการอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสม
15) ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้
16) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
17) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
18) ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
19) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
20) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
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21) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
22) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
23) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
24) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
25) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประเด็นกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถอ่าน เขียน
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
และสื่อสารภาษาไทยได้ ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์
2) นักเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี ของ สพฐ.
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของห้องเรียน MEP
แก้ปัญหา
ใช้ภาษาอังกฤษในการแนะนำตนเอง สถานศึกษาและ
3) นักเรียนความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
สนทนาง่ายๆได้ ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมิน
4) นักเรียนความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ของ CEFR
สารสนเทศและการสื่อสาร
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถใช้
5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษในการแนะนำตนเอง สถานศึกษา และ
สถานศึกษา
สนทนาง่ายๆ ได้ ในระดับผ่าน ขึ้นไป
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถคิดคำนวณได้
ในระดับผ่าน ขึ้นไป
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาได้ ในระดับผ่าน ขึ้นไป
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความรู้และมีทักษะ
พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม มีชิ้นงานนวัตกรรมอย่าง
น้อยคนละ 1 ชิ้นต่อปีการศึกษา

แนวทางการดำเนินงาน
- จัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมสนับสนุนและจัดทำโครงการที่
พัฒนาด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดทำโครงการที่
ช่วยพัฒนาทางด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดทำโครงการที่
ช่วยพัฒนาความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดทำโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สูงขึ้น
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ประเด็นกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม จริยธรรม
ในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน
- นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
รวมตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับคุณภาพ 3
ขึน้ ไป
- คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับชาติของโรงเรียนสูง
กว่าระดับประเทศ

แนวทางการดำเนินงาน
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย
ประเด็นกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดี - นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่
ของผู้เรียนต่องานอาชีพ
ดีต่องานอาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
2) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่ - นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด
สถานศึกษากำหนด ในระดับดี ขึ้นไป
3) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีพฤติกรรมแสดงออกถึงค่านิยมที่ดี
เป็นไทย
ตามที่สถานศึกษากำหนด ในระดับดีขึ้นไป
4) นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
- นักเรียนร้อยละ 70 มีส่วนร่วมและสืบทอดอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
แตกต่างและหลากหลาย
ภาคเหนือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) นักเรียนมีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมที่ดี มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีส่วนร่วมและสืบทอดอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมภาคเหนือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความภูมิใจในท้องถิ่น
เห็นคุณค่าความเป็นไทย
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มียอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ระหว่างบุคคล เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีและเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต
อารมณ์และสังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้ง
กับผู้อนื่

แนวทางการดำเนินงาน
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดทำ
โครงการที่พัฒนาด้านความรู้ทักษะ เจตคติที่ดี
ของผู้เรียนต่องานอาชีพ
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดทำ
โครงการที่ทำให้ผู้เรียนมีมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มีความรัก
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดทำ
โครงการที่ทำให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดทำ
โครงการส่งเสริมด้านสุขภาวะร่างกายและจิต
สังคมของนักเรียนให้ดีขึ้น
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กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์
1) นักเรียนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้โดยเท่าเทียม
กัน
2) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนตาม
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน
3) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โครงการกลางวันนักเรียน จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน
4) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนโครงการ
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสม

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

แนวทางการดำเนินงาน
- จัดทำโครงการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ
- จัดทำโครงการรับการอุดหนุนอาหารกลางวัน จาก
เทศบาลตำบลแม่จัน อย่างต่อเนื่อง
- จัดทำโครงการอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
และงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้นักเรียน
ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
ประเด็นกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ ปฏิบัติจริง - ครูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ขึ้นไป ของครูมีจัดการ
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้
เรียนรู้ให้นักเรียน เกิดกระบวนการ วิเคราะห์
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยปฏิบัติจริงผ่าน การ
ต่อการเรียนรู้
ทำโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
และนักเรียนขยายความคิดนำไปปรับใช้ในชีวิตได้เป็น
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง เป็นระบบ และ อย่างดี
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน
- ครูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ขึ้นไป ของครูมีพัฒนาและ
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล สะท้อนกลับ ใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่สอดคล้อง
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
กับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจ ให้กับนักเรียนให้เกิด
การจัดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และมีแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อต่อ การเรียนรู้
ของนักเรียน
- ครูร้อยละ 100 ของครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
และนำสรุป ผลการสังเคราะห์ไปวางแผนพัฒนาการ
เรียนของนักเรียนชัดเจนและร่วมกับนักเรียนกำหนด
แนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติตนอย่างเป็นระบบ

แนวทางการดำเนินงาน
- ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้เข้ารับการพัฒนาตนเอง
ทั้งการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งงานด้านการ
จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการศึกษา
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานที่ปฏิบัติในหน้าที่อื่นๆ
อย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดเวที เสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในสายชั้น ทั้ง
โรงเรียนหรือกลุ่มย่อย อย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุน ให้ขวัญกำลังใจแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วย
ความเต็มใจและเต็มความสามารถ จนประสบผลสำเร็จ
ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา อยู่
สม่ำเสมอ
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ร้อยละ 100 ของครูทุกคนมีแผนการวัดและประเมิน
นักเรียน ชัดเจนตลอดปีการศึกษา(มีการกำหนด
สัดส่วนคะแนน จำนวน ชิ้นงานและพฤติกรรมนักเรียน
ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ของนักเรียนและ
นำผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผลตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
- ร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดให้ครู
มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นของ
นักเรียน เดือนละ ๒ ครั้ง เป็นต้นไป
- ร้อยละ 100 ของครูทุกคนในแต่ละสายชั้นมีการ
อภิปราย แลกเปลี่ยนวิธีการสอนและการแก้ปัญหา
นักเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์

แนวทางการดำเนินงาน
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ประเด็นกลยุทธ์
1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3)ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
- สถานศึกษาใช้กระบวนการ PDCA ในการบริหารและ
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน เป็นระบบ
สามารถตรวจสอบได้ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับ
- สถานศึกษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาทุกปี โดยความร่วมมือของครู บุคลากรใน
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ปกครองและผู้เรียน และมีแผนพัฒนาวิชาการที่
คำนึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 70 ขึ้น
ไปตามที่สถานศึกษากำหนด

แนวทางการดำเนินงาน
- ประชุม วางแผน ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ และ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
ต่อเนื่อง
- ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
- ประชุม วางแผน ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
ทุกฝ่าย รวมทั้งจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตร อย่าง
ต่อเนื่อง
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ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
- สถานศึกษาจัดให้ครูและบุคลากร มีการประชุมทาง
วิชาการ/การอบรม/การสัมมนา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย
หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา โดย
มีครูและบุคลากรเข้าร่วมร้อยละ 70 ขึ้นไป
- สถานศึกษามีการปรับสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่น
ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
มีแหล่งเรียนรู้ มีห้องปฏิบัติการเพียงพอ จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ร้อยละ 70 ขึ้นไป มีข้อมูลตรวจสอบได้
- สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ และการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย เพียงพอ มีระบบการป้องกันที่มีมาตรฐาน
การใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถให้บริการได้
ร้อยละ 70 ขึ้นไป ของกลุ่มเป้าหมาย

แนวทางการดำเนินงาน
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ/การอบรม/
การสัมมนา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา โดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย
หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา
- ส่งเสริม สนับสนุน และจัดทำโครงการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และเข้าถึงง่าย
- ส่งเสริม สนับสนุน และจัดทำโครงการพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ ภายใน
ภายนอกโรงเรียน อย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง
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โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3ได้รับ
จัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน งบบริหารทั่วไป งบฉุกเฉิน งบลงทุน และงบ
ดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 17,487,598 บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสน-แปดหมื่นเจ็ด
พันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) และได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
ที่

แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ

1 งบบริหารทั่วไป
1.1 ค่าไฟฟ้า
1.2 ค่าน้ำประปา
1.3 ค่าโทรศัพท์
1.4 ค่าอินเทอร์เน็ต
1.5 ค่าเชื้อเพลิง
2 งบฉุกเฉิน
3 งบพัฒนาโรงเรียน
4 งบดำเนินงาน(โครงการตาม
กลยุทธ์ที่ 1- 5)

ประเภท

งบทีจ่ ัดสรรให้

รายหัว

963,100.00
529,705.00
288,930.00
48,155.00
48,155.00
48,155.00
321,035.00
100,000.00

รายหัว
รายหัว

ใช้ไป

คงเหลือ

545,106.68
373,017.70
151,779.07
3,299.91
11,910.00
5,100.00
318,887.00
87,895.00

417,993.32
156,687.30
137,150.93
44,855.09
36,245.00
43,055.00
2,148.00
12,105.00

16,103,463.00 15,218,439.00

885,024.00

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ที่ แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ
ประเภท งบทีจ่ ัดสรรให้
ใช้ไป
4.1 โครงการพัฒนาระบบวัดประเมินผล
รายหัว
30,000.00 30,000.00
การศึกษา
4.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา
รายหัว
17,000.00 11,390.00
4.3 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายหัว
60,000.00 60,000.00
4.4 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
รายหัว
160,000.00 37,284.00
4.5 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย รายหัว,เรียน
100,000.00
ฟรี
21,627
4.6 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
รายหัว
320,000.00 320,000.00
4.7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
บำรุง
ห้องเรียนพิเศษ (MEP)
การศึกษา
373,000.00 140,750.00
4.8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
บำรุง
ห้องเรียนพิเศษ (IEC)
การศึกษา
216,000.00 156,000.00

คงเหลือ
0.00
5,610.00
0.00
122,716.00
78,373.00
0.00
232,250.00
60,000.00
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ที่
รายการ
4.9 โครงการห้องสมุดมีชีวิต
4.10 โครงการ STEM EDUCATION
4.11 โครงการอบรมงานประชาสัมพันธ์
โรงเรียน
4.12 งบนอกเหนือในแผน

ประเภท
งบที่จัดสรรให้
รายหัว
50,000.00
เรียนฟรี,รายหัว
60,000.00

ใช้ไป
16,400.00
19,875.00

คงเหลือ
33,600.00
40,125.00

เรียนฟรี
120,000.00 120,000.00
รายหัว
,บำรุงฯ,
รายได้อื่น
737,559.00
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย
4.13 โครงการจัดกิจกรรมงานเทศกาลต่างๆ
รายหัว
35,000.00
32,090.00
4.14 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
รายหัว
28,000
26,510.00
4.15 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนฟรี 15 ปี
389,571 268,455.00
4.16 โครงการพัฒนาสุขภาพกาย และ จิต
รายหัว
370,000 234,423.00
4.17 โครงการสนามเด็กเล่นตามหลักการ
พัฒนา-สมอง BBL : เล่นตามรอยพระ
ยุคบาท
รายหัว
15,000.00
11,440.00
4.18 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2
รายหัว
เงื่อนไข 4 มิติและการบริหารจัดการ
เรียนฟรี
13,000.00
0.00
ขยะ
4.19 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ
เรียนฟรี
30,000.00
0.00
ตำบล
4.20 โรงเรียนยุวทูตความดีวิถีล้านนา
สืบสานศาสตร์พระราชา
เรียนฟรี
10,000.00
10,000.00
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
4.21 โครงการงานทะเบียนและการรับ
นักเรียน
รายหัว
22,200.00
18,432.00
4.22 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รายหัว
36,000.00
24,000.00
4.23 โครงการเรียนฟรี 15 ปี
เรียนฟรี
2,042,242.00 2,042,242.00
4.24 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน จาก
เทศบาลตำบลแม่จัน
อปท.
4,645,200.00 4,645,200.00
4.25 โครงการอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน
สนับสนุนอื่น
330,000.00 222,000.00

0.00

0.00
2,910.00
1,490.00
121,116.00
135,577.00

3,560.00

13,000.00
30,000.00

0.00

3,768.00
12,000.00
0.00
0.00
108,000.00
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ที่
รายการ
ประเภท
งบที่จัดสรรให้
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

ใช้ไป

คงเหลือ

4.26 โครงการพัฒนาบุคลากร
รายหัว
170,000.00 118,760.00
51,240.00
4.27 สรรหา/จ้างครูและบุคลากร ปฏิบัติ
หน้าที่ในโรงเรียน (MEP)
บำรุงฯ
2,800,000.00 2,410,688.00 389,312.00
4.28 สรรหา/จ้างครูและบุคลากร ปฏิบัติ
หน้าที่ในโรงเรียน (IEC)
บำรุงฯ
1,152,000.00 653,852.00 498,148.00
4.29 โครงการสรรหา/จ้างครูและบุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ระดมฯ)
ระดมฯ
1,758,450.00 2,148,230.00 -389,780.00
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.30 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT
เพือ่ การเรียนรู้และการบริหาร
รายหัว
จัดการ
300,000.00 353,671.00
-53,671.00
4.31 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ห้องศูนย์การเรียนรู้
รายหัว
158,000.00 104,715.00
53,285.00
4.32 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษา
รายหัว
177,000.00 164,546.00
12,454.00
4.33 โครงการวางแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียน
รายหัว
35,000.00
13,575.00
21,425.00
4.34 โครงการสัมพันธ์ชุมชน
สนับสนุนอื่น
100,000.00
63,925.00
36,075.00
4.35 โครงการสนับสนุนการบริหารงานใน
รายหัว
คิดในงบฉุกเฉินและพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียน
4.36 โครงการนิเทศภายใน
รายหัว
5,000.00
5,000.00
0.00
4.37 โครงการประกันคุณภาพภายใน
รายหัว
15,000.00
15,000.00
0.00
4.38 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
รายหัว
10,000.00
0.00
10,000.00
สารสนเทศโรงเรียน
4.39 โครงการบริหารงานเงินรายได้
สนับสนุนอื่น
20,000.00
20,000.00
0.00
สถานศึกษา
รวมงบดำเนินงาน
16,103,463.00 15,218,439.00 885,024.00
รวมงบประมาณทั้งหมด
17,487,598.00 16,170,327.68 1,317,270.32
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ส่วนที่ 3
ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้
ดำเนินการจัดการศึกษา ตำมนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน กำหนด โดยใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา เป็นเครื่องมือในกำรบริหารจัดการ และ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ตามบทบาท และอำนาจหน้าที่ ซึ่งผลจากการ ดำเนินงานในปีการศึกษา 2564 มี
ดังต่อไปนี้
ผลผลิต
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีการดำเนินงาน 4 ผลผลิต คือ
1) ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 - 3)
จำนวน 110 คน
2) ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
จำนวน 508 คน
3) ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) จำนวน 474 คน
4) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
จำนวน 379 คน
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
1.ชื่อโครงการ พัฒนาระบบวัดประเมินผลการศึกษา
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน
3. เตรียมสื่อ อุปกรณ์
4. ดำเนินกิจกรรม
4.1 ระบบวัดประเมินผลการศึกษา
4.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน
4.3 ระบบ School mis
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. ครูในโรงเรียนร้อยละ 100 สามารถจัดทำโปรแกรมวัดผล (ปพ.5 , ปพ.6) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ร้อยละ 100
3. ข้อมูลผลการเรียนในระบบ School mis มีความถูกต้อง แม่นยำ ร้อยละ 100
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารและ
ครูผู้สอน
2. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
3. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ หลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
(MEP/IEC) ทุกระดับชั้นให้สอดคล้องกับผู้เรียน
4. คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุง เรียบร้อยแล้ว
5. ใช้หลักสูตรสถานศึกษา
5.1 ครูนำหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาและปรับปรุง ไปกำหนดโครงสร้างรายวิชา และออกแบบหน่วย
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย
6. วิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร
6.1 ดำเนินการติดตามผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ เพื่อนำผลจากการติดตามมาใช้เป็นข้อมูล
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
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ผลการดำเนินกิจกรรม
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสน-ประชานุสาสน์) มีหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุม่ สาระ หลักสูตรปฐมวัยและ
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (MEP/IEC) ที่เหมาะสมกับผู้เรียนทุกระดับชั้น
3. ชือ่ โครงการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET, NT, ระบบการทดสอบกลางของ สพฐ. ,
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1)
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้สอน
2. เสนอโครงการให้ผู้บริหารเห็นชอบและอนุมัติ
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวิเคราะห์พัฒนาในตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ O-NET , NT และผลการทดสอบการอ่านและเขียนทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2562-2563
4. การดำเนินกิจกรรม
4.1 กำหนดจุดพัฒนาในตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
4.2 นำตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน วิเคราะห์สร้างนวัตกรรม เพื่อปรับวิธีเรียนของนักเรียน เปลี่ยนวิธีสอน
ของครูให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง และแนวทางการประเมินของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ
4.3 นำตัวอย่างข้อสอบในปีที่ผ่านมาโดยหาตัวอย่างข้อสอบ และข้อสอบจากของสำนักงานทดสอบแห่งชาติ
หรือตัวอย่างข้อสอบจากสำนักพิมพ์ต่างๆมารวบรวมและจัดทำเป็นเอกสารรูปเล่มให้นักเรียน
5. จัดค่ายวิชาการให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบที่สร้างขึ้นครูตรวจข้อสอบอธิบายเสนอแนะ เพิ่มเติมเพื่อให้
นักเรียนเข้าใจ
6. ประเมินผล/สรุปผลการจัดค่ายวิชาการ การทดสอบระดับชาติ
7. รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา
2. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบ NT คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา 2563ทุกวิชา
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการทดสอบการอ่านและเขียน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
4. โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่น ศรัทธา จากผู้ปกครอง ชุมชน
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4. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการบริหารโครงการ
1.2 คณะกรรมการดำเนินโครงการ ได้แก่ หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ ครูโรงเรียนบ้านแม่จันฯ ทุกคน
1.3 คณะกรรมการ สรุป ติดตามประเมินผล
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินการ
2.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็นของโครงการ
2.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ เพื่อวางแผนดำเนินการ
2.3 ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อวางแผนดำเนินการโดยมีกิจกรรม ดังนี้
- แข่งขันวิชาการMEP -แข่งขันทักษะภาษาจีน -ค่ายวิชาการ (ไทย/คณิต/อังกฤษ) -โดเรม่อน
, to be number one -นักเรียนรางวัลพระราชทาน - open house - ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
3. วางแผนดำเนินการเตรียมสื่ออุปกรณ์ โดยครูที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม ดังนี้
- แข่งขันทักษะภาษาจีน
- กิจกรรม to be number one
- กิจกรรมเด็กดีศรีแม่จัน
- กิจกรรม open house
- กิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
4. ดำเนินการตามแผน
4.1 ครูที่รับผิดชอบฝึกซ้อมนักเรียนทำการฝึกซ้อมนักเรียนตามรายการที่ได้รับมอบหมาย
4.2 ครูที่รับผิดชอบแต่ละรายการพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ดังนี้
- แข่งขันทักษะภาษาจีน
- กิจกรรม to be number one
- กิจกรรมเด็กดีศรีแม่จัน
- กิจกรรม open house
- - กิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1.นักเรียนมีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีน
2.นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
3.นักเรียนทีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น
4. นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆและมีความภาคภูมิใจในตนเอง
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5. ชื่อโครงการ พัฒนาการการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจากฝ่ายบริหาร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ พัฒนาการการเรียนรู้ระดับปฐมวันได้แก่
1.1 คณะครูประจำชั้น
1.2 คณะกรรมการพัฒนาการกิจกรรมการเรียนรู้
1.3 คณะครูพี่เลี้ยง
1.4 คณะครูพิเศษประจำวิชา
3. ประชุมคณะกรรมการ ,วางแผนการดำเนินงาน
4. ดำเนินกิจกรรม
4.1 กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งสู่โครงงาน / กิจกรรมการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโดยใช้
กระบวนการ STEM ศึกษา
- ประชุมคณะกรรมการ ,วางแผนงาน,ดำเนินงาน
4.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการระดับปฐมวัย
- พัฒนาห้องศูนย์ปฐมวัย
-จัดสื่อการเรียนการสอน
-พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในระดับอนุบาล
4.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
- กิจกรรมอนุบาลหรรษา
- กิจกรรมตานก๋วยสลาก
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
- กิจกรรมเด็กดีมีวินัยค่ายลูกอ๊อด (รด. น้อยกองร้อยอนุบาล)
- กิจกรรมออมทรัพย์
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1.นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนามีคุณลักษณะตามหลักสูตรปฐมวัย
2.ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษาจัดกิกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีระสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากชุมชน
6. ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ขัน้ ตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
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3. วางแผนการดำเนินงาน
4. ดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่ไปกับพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะ ICT การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน
4.1 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เช่น
กลุ่มสนใจงานอาชีพด้านเกษตรกรรม กลุ่มสนใจงานอาชีพด้านคหกรรม กลุ่มสนใจงานอาชีพด้านงานช่างงานประดิษฐ์กลุ่มสนใจงานอาชีพด้านคอมพิวเตอร์
4.2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น สำรวจความต้องการและดำเนิน
กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพและนักเรียนที่ประสบปัญหาแล้วต้องการหารายได้ระหว่างเรียน
4.3 ครูผู้รับผิดชอบห้องทักษะวิชาชีพจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.4 ครูผู้รับผิดชอบพัฒนาทักษะครูและนักเรียนด้าน ICT เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล ผลิตสื่อและ
นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์โดยการใช้โปรแกรม E-book , Excel ,Photo Scape, Google drive
4.5 ครูผู้สอนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในสาระที่ตนเองรับผิดชอบ
5. จัดตลาดนัดวันวิชาชีพทุกวันศุกร์ของวันสิ้นเดือน
5.1 นักเรียนนำผลผลิตของตนเองมานำเสนอพร้อมกับการจัดจำหน่าย
5.2 วิทยากรพิเศษสาธิตอาชีพเบื้องต้นที่สามารถนำมาเป็นอาชีพเสริมและหารายได้ระหว่างเรียน
ได้ 2 อาชีพ
6. ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนในระดับก่อนประถม ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนของทางโรงเรียนได้รับ
การพัฒนาทางด้านการเรียนการสอน
2. นักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานสาสน์) ได้รับการพัฒนาทักษะ
ICT มีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ รู้จักการจัดการกับอารมณ์และความเครียด และมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุกคนสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการสอนให้แก่ผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ร้อยละ 95 มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีนิสัยรักการทำงาน และสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ
5. นักเรียน ร้อยละ 90 ได้ฝึกทักษะวิชาชีพจนทำให้สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถนำทักษะที่
ได้รับไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเบื้องต้น
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7. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (MEP)
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. วางแผนการดำเนินงาน
4. ดำเนินกิจกรรม
4.1 กิจกรรม MEP OPEN MIND
4.2 กิจกรรม ทัศนศึกษา MEP ป.5
4.3 กิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ MEP ป.1-6
4.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะวิชาการและแข่งทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับโรงเรียน
เครือข่ายและนอกสังกัด (MEP)
4.5 กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(MEP)
4.6 กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ MEP
4.7 กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหา และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้อง MEP
4.8 กิจกรรมสอบ CEFR ป.5 /ป.6 MEP
4.9 กิจกรรมทัศนศึกษา.ในประเทศ/ต่างประเทศ นักเรียนชั้น ป.6 ห้อง MEP
4.10 กิจกรรม กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอนในสถานการณ์
โควิด 2019
5. ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงาน
5.1 ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดำเนินงานสิ้นปีการศึกษา
6. ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1.นักเรียนมีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
2.นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
3.นักเรียนทีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4.นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษ
8. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (IEC)
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. วางแผนการดำเนินงาน
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4. ดำเนินกิจกรรม
4.1 กิจกรรม IEC OPEN MIND
4.2 กิจกรรม ทัศนศึกษา IEC ป.5
4.3 กิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ IEC ป.1-6
4.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะวิชาการและแข่งทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับโรงเรียน
เครือข่ายและนอกสังกัด (IEC)
4.5 กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(IEC)
4.6 กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ IEC
4.7 กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหา และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้อง EC
4.8 กิจกรรมสอบ CEFR ป.5 /ป.6 EC
4.9 กิจกรรม กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอนในสถานการณ์โค
วิด 2019
5. ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงาน
5.1 ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดำเนินงานสิ้นปีการศึกษา
6. ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1.นักเรียนมีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
2.นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
3.นักเรียนทีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4.นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษ
9. ชื่อโครงการ ห้องสมุดมีชีวิต
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ได้แก่
1.1 คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (พัฒนาห้องสมุด)
2. ประชุมคณะกรรมการ
2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนการดำเนินการ
3.วางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม
3.1 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
- ยุวบรรณารักษ์
- ยอดนักอ่าน
- ตอบปัญหาสารานุกรมไทย
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3.2 กิจกรรมห้องสมุดอาเซียน
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ หนังสือเข้าห้องสมุด
- จัดระบบหนังสือ การยืม คืนหนังสือในห้องสมุด
- จัดบรรยากาศในห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้
- ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด
3.3 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ หนังสือ เข้าห้องสมุด
- จัดระบบหนังสือ การยืม คืน หนังสือในห้องสมุด
- จัดบรรยากาศในห้องสมุดให้เอื้อต่อ การเรียนรู้
- ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด
4. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนร้อยละ 85 มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการอ่านและการค้นคว้า
2. นักเรียนร้อยละ 85 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
3 นักเรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
10. ชื่อโครงการ โครงการ STEM Education
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนดำเนินงาน
4. ดำเนินกิจกรรม
- กิจกรรม STEM สายชั้น
- กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
- กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA
- กิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนรู้ สสวท.
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ STEM Education มีประสบการณ์ การคิด
แก้ปัญหา เกิดทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมแบบ STEM Education
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2. ครูที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ STEM Education ได้ฝึกประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรม เทคนิคการสอน การควบคุมกิจกรรม การจัดรูปแบบกิจกรรม เพื่อเป็นต้นแบบ STEM
Education ของโรงเรียนสืบต่อไป
3. โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA และได้รับรางวัล
4. โรงเรียนได้รับรางวัลผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีในการเป็นโรงเรียนคุณภาพ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.ทำให้ได้รับรางวัลระดับ ดีมาก
11. ชื่อโครงการ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ/ ประชุมคณะกรรมการ/วางแผนการดำเนินงาน
2. ดำเนินกิจกรรม
กิจกรรม อบรมนักเรียนด้าน ICT วิทยุออนไลน์/วารสารโรงเรียน
1. กำหนดหัวข้อ-เนื้อหาของการอบรม/จัดทำตารางการอบรม
2. ประชาสัมพันธ์/เปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
3. ดำเนินการอบรมตามวัน-เวลาที่กำหนด ดังนี้
- อบรมนักเรียนด้าน ICT ประชาสัมพันธ์
- อบรมนักเรียนด้านวิทยุออนไลน์/วารสารโรงเรียน
4. ประเมินผลการฝึกอบรม
3.สรุปผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม
4. ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. การดำเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระบบ ชัดเจน
2. บุคลากรในโรงเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารจากภายนอกในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย
3. ชุมชน หน่วยงาน องค์กรได้ทราบความเคลื่อนไหว ความสำเร็จในด้านต่างๆ ของโรงเรียน
12. ชื่อโครงการ จัดกิจกรรมงานเทศกาลต่างๆ
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. เตรียมสื่อ อุปกรณ์
3.1 อุปกรณ์ในแต่ละกิจกรรม
4. ดำเนินกิจกรรม
4.1 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- จัดทำคำสั่ง กำหนดการงานวันเด็กแห่งชาติ เตรียมสื่อ อุปกรณ์แต่ละกิจกรรม
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- ดำเนินงานตามกำหนดการ
4.2 วันคริสต์มาส
- ประกวดทักษะทางภาษาอังกฤษ
- แสดงผลงานนักเรียน
- ถ่ายทอดวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาผ่านการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น
4.3 วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่
- ประกวดทักษะทางภาษาไทย
- แสดงผลงานนักเรียน
- ถ่ายทอดวัฒนธรรมทางภาษาไทยผ่านการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น
4.4 วันตรุษจีน
- ประกวดทักษะทางภาษาจีน
- แสดงผลงานนักเรียน
- ถ่ายทอดวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาผ่านการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น
4.5 สานฝันวันสำเร็จการศึกษา
- ระดับอนุบาล
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมอย่างเหมาะสม
2 นักเรียนเห็นคุณค่าของวันสำคัญต่างๆ และมีความสุข สนุกสนานที่ได้ร่วมกิจกรรม
13. ชื่อโครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. เตรียมสื่อ อุปกรณ์
3.1 อุปกรณ์ในแต่ละกิจกรรม
4. ดำเนินกิจกรรม
4.1 กิจกรรมวันสำคัญ
- จัดทำคำสั่ง กำหนดการงานวันสำคัญ และ เตรียมสื่อ อุปกรณ์แต่ละกิจกรรม
- ดำเนินงาน แต่ละกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมวันวิสาขบูชา , กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา,
วันเข้าพรรษา , กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ , กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ , กิจกรรมวันปิยะมหาราช
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4.2 กิจกรรมทำบุญตักบาตร
- จัดทำคำสั่ง กำหนดการ และ เตรียมสื่อ อุปกรณ์
- ดำเนินการทำบุญตักบาตรในทุกวันพระ
4.3 กิจกรรมใส่บาตรในช่วงเข้าพรรษา
- จัดทำคำสั่ง กำหนดการกิจกรรม เตรียมสื่อ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม
- ดำเนินงานกิจกรรมใส่บาตรในช่วงเข้าพรรษา
4.4 กิจกรรมหลักธรรม สุภาษิต คำคมในโรงเรียน
- จัดทำคำสั่ง กำหนดการกิจกรรม เตรียมสื่อ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม
- ดำเนินงานกิจกรรมหลักธรรม สุภาษิต คำคมในโรงเรียน
4.5 กิจกรรมมารยาทไทยในโรงเรียน
- จัดทำคำสั่ง กำหนดการกิจกรรม เตรียมสื่อ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม
- ดำเนินงานกิจกรรม ดังนี้
-ไหว้พระหน้าโรงเรียน
- น้องไหว้พี่
- อบรมนักเรียนแกนนำ
- อบรมครูแกนนำ
- ประกวดมารยาทไทย
4.5 กิจกรรมจิตอาสา
- จัดทำคำสั่ง กำหนดการกิจกรรม เตรียมสื่อ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม
- ดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา
4.6 กิจกรรมสอบธรรมศึกษาของครู/นักเรียน
- จัดทำคำสั่ง กำหนดการกิจกรรม เตรียมสื่อ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม
- ดำเนินงานกิจกรรมสอบธรรมศึกษาของครู/นักเรียน
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมอย่างเหมาะสม
2 นักเรียนเห็นคุณค่าของวันสำคัญต่างๆ และมีความสุข สนุกสนานที่ได้ร่วมกิจกรรม
3. นักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรม ในตนเองเพิ่มมากขึ้น
4. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
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14. ชื่อโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนดำเนินงาน
4. ดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่าย เดินทางไกล ลูกเสือเนตรนารี
1. คณะครูแต่ละสายชั้นประชุม วางแผนการจัดกิจกรรมของสายชั้นตนเอง
2. แต่ละสายชั้นจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ในการดำเนินงาน
3. ดำเนินกิจกรรมเข้าค่าย เดินทางไกล ลูกเสือเนตรนารีตามที่ได้วางแผนไว้
กิจกรรมค่ายวิชาการ 5 กลุ่มสาระ
1. คณะกรรมการประชุม วางแผนการจัดกิจกรรม
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ในการดำเนินงาน
3. ดำเนินกิจกรรมค่ายวิชาการตามที่ได้วางแผนไว้
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม
1. คณะกรรมการประชุม วางแผนการจัดกิจกรรม
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ในการดำเนินงาน
3. ดำเนินกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมตามที่ได้วางแผนไว้
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
1. คณะกรรมการประชุม วางแผนการจัดกิจกรรม
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ในการดำเนินงาน
3. ดำเนินกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามที่ได้วางแผนไว้
กิจกรรมการให้บริการด้าน ICT
1. คณะกรรมการประชุม วางแผนการจัดกิจกรรม
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ในการดำเนินงาน
3. ดำเนินกิจกรรมการให้บริการด้าน ICT ตามที่ได้วางแผนไว้เพื่อสืบค้นข้อมูลในการพัฒนา
ความรู้ให้กับนักเรียนแต่ละระดับชั้น
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนทุกระดับชั้น ได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง ได้รับการฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
2. นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาตนเอง มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม
จริยธรรม นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
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3. นักเรียนทุกระดับชั้นรู้จักหน้าที่ของการพุทธศาสนิกชนที่ดี
4. นักเรียนทุกระดับชั้น มีทักษะการเรียนรู้และการสืบค้นด้าน ICT เพิ่มขึ้น
15. ชื่อโครงการ พัฒนาสุขภาพกายและจิต
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ เพื่อวางแผนกิจกรรมในแต่กิจกรรม
3. วางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาสุขภาพกายและจิต
4. ดำเนินกิจกรรม
4.1 กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์
4.2 กิจกรรมกีฬา,จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
4.3 กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน (อนามัยโรงเรียน)
4.4 กิจกรรมสุขาพาเพลิน
4.5 กิจกรรมอบรมค่ายผู้นำสภานักเรียน
4.6 กิจกรรมพัฒนานาฏศิลป์
4.7 กิจกรรมพัฒนาดุริยางค์ ดนตรี
4.8 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค COVID 2019
4.9 กิจกรรมค่ายกีฬากลุ่มเครือข่ายฯ
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. การดำเนินงานโครงการพัฒนาสุขภาพกายและจิต เป็นไปอย่างมีระบบ ชัดเจน
2. ครู นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ
3. ชุมชน หน่วยงาน องค์กรอื่นๆ พึงพอใจ และยอมรับการดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาพกายและ
จิตของโรงเรียน
4. โรงเรียนมีมาตรการควบคุม ป้องกันโรค COVID 2019 ทีดี เป็นที่พึงพอใจต่อผู้ปกครอง ชุมชน
16. ชื่อโครงการ สนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL : เล่นตามรอยพระยุคบาท
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนดำเนินงาน
4. ดำเนินกิจกรรม
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานเพื่อพัฒนาสมอง BBL
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- พัฒนาสนามเด็กเล่น
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนามีคุณลักษณะตามหลักสูตรปฐมวัยตามความเหมาะสมของ
นักเรียน
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. สถานศึกษาจัดกิกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีระสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากชุมชน
17. ชื่อโครงการ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4มิติและการบริหารจัดการขยะ
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนดำเนินงาน
4. ดำเนินกิจกรรม
- กิจกรรมธนาคารโรงเรียน
- กิจกรรมธนาคารพอเพียง และขยะเป็น 0
- กิจกรรม เกษตรพอเพียง
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1.ครูและนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจำวันอย่างคุ้มค่า
2. โรงเรียนมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น
18. ชื่อโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน)
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนดำเนินงาน
4. ดำเนินกิจกรรม
- อบรม พัฒนาครูด้านการจัดการหลักสูตร
- อบรม พัฒนาครูด้านความเป็นผู้นำทางวิชาการและเทคโนโลยี
- อบรมครูในการพัฒนาหลักสูตร “โรงเรียนหลวง” (ภาษาและเทคโนโลยี)
- ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร และครูนักเรียนผู้เกี่ยวข้อง กำหนด
หลักเกณฑ์การวัดประเมินผลตามหลักสูตร
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- พัฒนาปรับปรุงห้องเรียน ห้องพิเศษ สภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- พัฒนาปรับปรุงสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้นักเรียน ครูอย่างเพียงพอเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
- จัดทำแผนการนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการดำเนินงาน
- ครูปฏิบัติงานตามแผน และจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
- จัดค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
- ดำเนินการตามแผนการนิเทศ ติดตาม วัดประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
- ดำเนินการตามแผนการนิเทศ ติดตาม วัดประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน ครั้งที่ 2
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) บริหารจัดการเวลาเรียน พัฒนาศักยภาพครูและ
นักเรียนได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการและด้านปฏิบัติ
2. ครูสามารถออกแบบกิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองตาม
ความสนใจและความถนัดอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามหลักสูตร และมีความสุขกับการเรียนรู้
3. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงาน องค์กร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เข้าใจแนวคิดและเห็นแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
19. ชื่อโครงการ โรงเรียนยุวทูตความดีวิถีล้านนา สืบสานศาสตร์พระราชา
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนดำเนินงาน
4. ดำเนินการจัดกิจกรรม
กิจกรรมยุวทูตความดีวิถีล้านนา
- จัดค่ายนักเรียนแกนนำยุวฑูตความดีวิถีล้านนาสืบสานศาสตร์พระราชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1-6 ห้องเรียนละ 2 คน จำนวน 1 วัน
- จัดค่ายนักเรียนแกนนำยุวฑูตความดีวิถีล้านนาสืบสานศาสตร์พระราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3 ห้องเรียนละ4 คน จำนวน 1 วัน
กิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต
- จัดนิทรรศการงานของพ่อสืบสานศาสตร์พระราชา
- จัดนิทรรศการปลูกจิตสำนึก
- จัดนิทรรศการฝึกจิตอาสา
- จัดนิทรรศการพัฒนาโลกทัศน์
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กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
- จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จากการวิเคราะห์ของนักเรียนแกนนำและคณะครู
แต่ละสายชั้น และ ดำเนินกิจกรรมในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
- นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์
และมีบรรยากาศการอยู่ร่วมกันในวิถีแห่งล้านนา
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีแห่งล้านนาและนำความรู้ที่ได้รับการ
พัฒนาไป ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
20. ชื่อโครงการ งานทะเบียนและการรับนักเรียน
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษาของ
โรงเรียน
3. เตรียมสื่อ อุปกรณ์
3.1 เตรียมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมงานทะเบียน
4. ดำเนินกิจกรรม
4.1 งานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
4.2 งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา
4.3 งานใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)
4.4 งานรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในโรงเรียน
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนทุกระดับชั้นมีเอกสารที่ถูกต้อง
2.นักเรียนที่จบหลักสูตรทุกช่วงชั้นได้รับแบบระเบียนแสดงผลการเรียนและใบประกาศนียบัตรที่
ถูกต้องตรงตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
21. ชื่อโครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ได้แก่
1.1 คณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ประชุมคณะกรรมการ
2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนการดำเนินการ
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3. วางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่
3.1 กิจกรรมคัดกรองเด็กยากจน ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
3.2 กิจกรรมแนะแนว ดำเนินการ
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
- จัดบรรยากาศในห้องแนะแนวให้เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 กิจกรรมเด็กพิเศษ ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
3.4 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ดำเนินการ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
4. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีเยี่ยม
จากการดูแลช่วยเหลือของครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
2. การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)เป็นไปอย่าง
มีระบบและมีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีการทำงานร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการ
ทำงานที่ชัดเจน พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ หรือรับการประเมินได้
22. ชื่อโครงการ เรียนฟรี 15 ปี
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. วางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่
3.1 จัดซื้อหนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระ (ป.1-ม.3)
- สำรวจหนังสือเรียนในโรงเรียน
- สำรวจราคา ประสานงาน สั่งจองหนังสือเรียน
- จัดซื้อหนังสือเรียน
3.2 กิจกรรมสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน
- รายงานจำนวนนักเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัด
- เมื่อได้รับจัดสรรเงินแล้ว ฝ่ายการเงินเบิกจ่ายเงิน มอบให้แก่ครูประจำชั้นเพื่อแจกนักเรียน
ในวันประชุมผู้ปกครอง
- ครูประจำชั้นแจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนแก่ผู้ปกครอง
- ผู้ปกครองส่งใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนให้ครูประจำชั้นนำส่งฝ่ายการเงิน
3.3 กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน
- รายงานจำนวนนักเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัด
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- เมื่อได้รับจัดสรรเงินแล้ว ฝ่ายการเงินเบิกจ่ายเงิน มอบให้แก่ครูประจำชั้นเพื่อแจกนักเรียน
ในวันประชุมผู้ปกครอง
- ครูประจำชั้นแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียนแก่ผู้ปกครอง
- ผู้ปกครองส่งใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้ครูประจำชั้นนำส่งฝ่ายการเงิน
4. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนตามสิทธิที่พึงได้รับ
จากการสนับสนุนของรัฐบาล
2. โรงเรียนบริหารงานและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจให้ผู้ปกครองส่งบุตร
หลานมาเข้าเรียนต่อ
23. ชื่อโครงการ อุดหนุนอาหารกลางวัน จากเทศบาลตำบลแม่จัน
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. เสนอโครงการให้ผู้บริหารเห็นชอบและอนุมัติ
3. ประชุมคณะกรรมการ
3.1 ชี้แจงเหตุผลของโครงการ
3.2 เตรียมข้อกำหนดการปรุงอาหาร สภาพแวดล้อมในโรงอาหาร
3.3 เตรียมข้อมูลอาหาร
3.4 กำหนดช่วงระยะเวลาการเข้ารับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น
4. ประชุมผู้ประกอบการ
4.1 ชี้แจงเหตุผลของโครงการ
4.2 แจ้งข้อกำหนดการปรุงอาหาร
4.3 สรุปประเภทอาหารในการจัดทำอาหารกลางวัน
4.4 ตกลงการจัดทำรายการอาหารกลางวันแต่ละวัน เป็นรายเดือน
4.5 ตกลงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันกับผู้รับจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
5. ประชุมครูประจำชั้น เรื่อง
5.1 การจัดระเบียบการเข้ารับประทานอาหารกลางวันใน โรงอาหาร
5.2 การประเมินการเจริญเติบโตของนักเรียน
5.3 การฝึกมารยาทในการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน
5.4 การจัดทำแบบบันทึกการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน
6. ดำเนินกิจกรรม
- นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละช่วงชั้น
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- ครูผู้รับผิดชอบโครงการบันทึกข้อมูลเมนูอาหารกลางวันในระบบ School Lunch
7. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน
2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 95 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
3. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนมีสุขภาพจิตทีด่ ี
24. ชื่อโครงการ อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ได้แก่
1.1 คณะกรรมการดำเนินงานอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
2. ประชุมคณะกรรมการ
2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนการดำเนินการ
3. วางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่
- จัดซื้อสิ่งของที่นักเรียนขาดแคลนบริการแก่นักเรียนชั้นประถม 1-6
- จัดซื้อสิ่งของที่นักเรียนขาดแคลนบริการแก่นักเรียนชั้นมัธยม 1-3
4. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ขาดแคลนทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเพียงพอ
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ขาดแคลนทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเพียงพอ
3. นักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
25. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากร
ขัน้ ตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษาของ
โรงเรียน
3. ดำเนินกิจกรรม
3.1 กิจกรรมจัดสวัสดิการอบรมสัมมนา
- ประชุมคณะกรรมการ ,วางแผน การอบรม,ดำเนินงาน,เข้ารับการอบรม
3.2 กิจกรรมพัฒนางานนักศึกษา ฝึกประสบการณ์
- ประชุมคณะกรรมการ ,แต่งตั้งคณะครูพี่เลี้ยง,นักศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3.3 กิจกรรม ศึกษาดูงาน
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- ประชุมคณะกรรมการ ,วางแผน การศึกษาดูงาน,ดำเนินงาน,ศึกษา ดูงาน
3.4 กิจกรรมส่งเสริมและสวัสดิการ /สร้างขวัญและกำลังใจให้ครู
- สำรวจวันเกิดของครู บุคลากรในโรงเรียน
-จัดซื้อจัดจ้างของขวัญให้สวัสดิการและกำลังใจให้ครูในวันเกิดของครูในแต่ละเดือน
-มอบของขวัญวันเกิดให้ครูในแต่ละเดือนในวันประชุมประจำเดือนคณะครูในโรงเรียน
3.5 กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ประชุมหัวหน้าฝ่ายงาน ผู้บริหาร
- จัดประชุมประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุกคน ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ
การประชุม การสัมมนาการศึกษาดูงานอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. บุคลากรในโรงเรียน ได้พัฒนางานและพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง สามารถ
นำมาขยายผลให้กับผู้อื่น
3. ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและกำลังใจการทำงาน รักและปฏิบัติงานในโรงเรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ครู และโรงเรียน
26. ชื่อโครงการ สรรหา/จ้างครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ (MEP)
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษาของ
โรงเรียน
3. ดำเนินการจัดจ้าง
3.1 จ้างครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
3.2 จ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
3.3 กิจกรรม สมทบเงินประกันสังคม
3.4 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรการบริหารจัดการและดำเนินงานอื่นๆ
4. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้และมีความสามารถในการจัดการศึกษา
2. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. นักเรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ,ภาษาจีน) ได้เหมาะสมตามวัย
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4. การบริหารงานมีความคล่องตัว
27. ชื่อโครงการ สรรหา/จ้างครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ (IEC)
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษาของ
โรงเรียน
3. ดำเนินการจัดจ้าง
3.1 จ้างครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
3.2 จ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
3.3 กิจกรรม สมทบเงินประกันสังคม
4. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้และมีความสามารถในการจัดการศึกษา
2. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. นักเรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ,ภาษาจีน) ได้เหมาะสมตามวัย
4. การบริหารงานมีความคล่องตัว
28. ชื่อโครงการ สรรหา/จ้างครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา)
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษาของ
โรงเรียน
3. ดำเนินการจัดจ้าง
3.1 จ้างค่าจ้างครูพี่เลี้ยง , เจ้าหน้าที่สำนักงาน , บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
3.2 กิจกรรม สมทบเงินประกันสังคม
4. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้และมีความสามารถในการจัดการศึกษา
2. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. นักเรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ,ภาษาจีน) ได้เหมาะสมตามวัย
4. การบริหารงานมีความคล่องตัว
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29. ชื่อโครงการ ส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษา
ของโรงเรียน
3. วางแผนการทำงาน
- ติดต่อสอบถามราคา
4. ดำเนินกิจกรรม
กิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศ
- จัดทำข้อมูลสำรสนเทศนักเรี ยนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้บตั รแบบ Smart Card
- จัดทำระบบ Reader & Photo
- ติดตั้งระบบ Server เพื่อเก็บข้อมูล
กิจกรรม พัฒนาระบบอินเตอร์ เน็ต
- จัดหำเครื่ อง server
- ติดตั้งระบบปฏิบตั ิกำรของ server
- ออกแบบ ติด ตั้ง ระบบ network
- ทดสอบกำรใช้งำนระบบ
กิจกรรม จัดหา ปรั บปรุง ซ่ อมแซม สื่อเทคโนโลยี การสื่อสารเพือ่ การเรี ยนรู้ และการ
บริหารจัดการ ระบบ ICT
- จัดหำ ทีวีพร้อมขำตั้งและอุปกรณ์ต่อพ่วง
- ติดตั้งทีวีพร้อมขำตั้งและอุปกรณ์ต่อพ่วงในห้องเรี ยน
- ปรับปรุ ง ซ่อมแซม สื่ อเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
- มีเครื่องคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้
- ครูและนักเรียนทุกคนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เพื่อการค้นคว้า และเรียนรู้ในโรงเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
30. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนห้องศูนย์การเรียนรู้
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษาของ
โรงเรียน
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3. วางแผนการจัดกิจกรรม
4. ดำเนินการพัฒนาโครงการห้องศูนย์การเรียนรู้ ดังนี้
- กิจกรรม กิจกรรม พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ (PEER,MATH ประถมและมัธยม,อังกฤษ,
วิทย์ประถมและมัธยม ,ห้องคุณธรรม,ห้องศิลปะ,ห้องสภา)
- กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาสื่อ อุปกรณ์คณิตศาสตร์
- กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาสื่อ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
- กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนประจำชั้น (42 ห้อง)
- กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนอนุบาล(6 ห้อง)
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สามารถใช้ศูนย์การเรียนรู้เพื่อแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง
31. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1.แต่งตัง้ คณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษาของ
โรงเรียน
3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
3.1จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานเอกสารบริหารงานทั่วไป เป็นเงิน 100,000
บาท จัดซื้อ จำนวน 2 ครั้ง/ปีการศึกษา
3.2 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาระบบงานวิชาการเป็นเงิน 10,000 บาท
จัดซื้อ จำนวน 2 ครั้ง/ปีการศึกษา
3.3 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาระบบงานธุรการ เป็นเงิน 10,000 บาท
จัดซื้อ จำนวน 2 ครั้ง/ปีการศึกษา
3.4 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน เป็นเงิน 10,000 บาท
จัดซื้อ จำนวน 2 ครั้ง/ปีการศึกษา
3.5 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาระบบงานบุคคล เป็นเงิน 10,000 บาท
จัดซื้อ จำนวน 2 ครั้ง/ปีการศึกษา
3.6 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน เป็นเงิน 10,000 บาท
จัดซื้อจำนวน 2 ครั้ง/ปีการศึกษา
3.7 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาระบบงานการเงิน เป็นเงิน 10,000 บาท
จัดซื้อ จำนวน 2 ครั้ง/ปีการศึกษา
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3.8 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาระบบพัสดุ เป็นเงิน 10,000 บาท
จัดซื้อ จำนวน 2 ครั้ง/ปีการศึกษา
3.9 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาระบบงานอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม
เป็นเงิน 7,000 บาท โดย ให้อาหารกลางวัน เป็นเงิน 5,000 บาท อาหารเสริมนม เป็นเงิน 2,000 บาท
จัดซื้อ จำนวน 2 ครัง้ /ปีการศึกษา
4. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนโยบายของหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่น ศรัทธา จากผู้ปกครอง ชุมชน
32. ชื่อโครงการ วางแผนกลยุทธ์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. เสนอโครงการให้ผู้บริหารเห็นชอบและอนุมัติ
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษากับกลยุทธ์
โรงเรียน
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564
5. การดำเนินกิจกรรม
5.1 จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 เล่ม
5.2 นำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 เสนอขออนุมัติการใช้งบประมาณในการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.3 ดำเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 4 ฝ่ายและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน
7. รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการวางแผนกลยุทธ์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มี และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ได้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนโยบายของหน่วยเหนือ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่น ศรัทธา จากผู้ปกครอง ชุมชน

46
33. ชื่อโครงการ สัมพันธ์ชุมชน
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ/วางแผนการดำเนินงาน
3. ดำเนินกิจกรรม
3.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-จัดทำข้อมูลระเบียบวาระการประชุม
-ออกหนังสือแจ้งการประชุม(คณะกรรมการสถานศึกษาฯ, รองผู้อำนวยการสถานศึกษา,
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย
- ดำเนินการประชุม/บันทึกการประชุม
- รายงานผลการประชุม
3.2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
- จัดทำข้อมูลระเบียบวาระการประชุม
- ออกหนังสือแจ้งการประชุมถึงผู้ปกครอง
- ดำเนินการประชุม/บันทึกการประชุม
- รายงานผลการประชุม
3.3 กิจกรรมสวัสดีปีใหม่
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่ายและหัวหน้าสายชั้น เพื่อวางแผน การดำเนินงาน
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่
- แจ้งกำหนดการกิจกรรมสวัสดีปีใหม่
- เตรียมของรางวัลให้กับนักแสดง
- สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
3.4 กิจกรรมรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่าย เพื่อวางแผนการดำเนินงาน
- ออกหนังสือเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว
- จัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียน น้ำขมิ้นส้มป่อย พวงมาลัยดอกมะลิ และของขวัญดำหัวผู้ใหญ่
- จัดเตรียมสลุง อาสนะ และสถานที่
- นิมนต์พระสงฆ์วัดกาสา และวัดศรีบุญเรือง 5 รูป
- จัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม และผลไม้
- สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
3.5 กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่าย เพื่อวางแผนการดำเนินงาน
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- ประสานสถานที่ ที่จะไปศึกษาดูงาน
- ออกกำหนดการที่จะไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
- เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามกำหนดการ
- สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
5. ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆและสร้างความภาคภูมิใจ เชื่อมั่น ศรัทธา ในการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียน
2. โรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน
34. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารงานในโรงเรียน
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ดำเนินงานพัฒนาการบริหารงานในโรงเรียนในแต่ละฝ่ายงาน จำแนกเป็นกิจกรรมตามงบฯ ดังนี้
- กิจกรรมตามงบฉุกเฉิน
- กิจกรรมตามงบลงทุน
3. ติดตาม ตรวจสอบ
ผลการดำเนินกิจกรรม
การบริหารจัดการศึกษาและการบริหารงานแต่ละฝ่าย ของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ทำงานอย่างเป็นระบบ และประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานราชการอื่น
35. ชื่อโครงการ นิเทศภายใน
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน
3. วางแผนการจัดกิจกรรม
4. ดำเนินการ ตามแผนนิเทศแบ่งหน้าที่ภาระงาน ประสานบุคคลที่เกี่ยวข้อง และนิเทศตามแผนที่กำหนด
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
มีความเข้มแข็งและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
ให้มีคณ
ุ ภาพ
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36. ชื่อโครงการ ประกันคุณภาพภายใน
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1.การเตรียมการ
1.1 เตรียมความพร้อมของบุคลากร
- สร้างความตระหนัก
- พัฒนาความรู้และทักษะ
1.2 แต่งตั้งกรรมการที่รับผิดชอบ
2. การดำเนินการ
2.1 วางแผนการปฎิบัติงาน
- กำหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษา
- จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย
- กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
- กำหนดระยะเวลา
- กำหนดงบประมาณ
- กำหนดผู้รับผิดชอบ
2.2 ดำเนินงานตามแผน
- ส่งเสริม สนับสนุน
- จัดสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร
- กำกับ ติดตาม
- ให้การนิเทศ
2.3 ตรวจสอบประเมินผล
- วางกรอบการประเมิน
- จัดหาหรือจัดทำเครื่องมือ
- เก็บข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูล
- แปลความหมาย
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน
2.4 นำผลการประเมินมาปรับปรุง
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร
- วางแผนในระยะต่อไป
- จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
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3. การรายงาน
3.1 จัดทำรายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจำปี
- รวบรวมผลการดำเนินงานและผลการประเมิน
- วิเคราะห์ตามมาตรฐาน
- เขียนรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ผ่านการประเมินภายนอกในระดับดีมาก
37. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน
3. วางแผนการจัดกิจกรรม
4. ดำเนินการ
1. จัดแฟ้มงาน เอกสารต่างๆให้เป็นระบบ
2. จัดเกียรติบัตร วุฒิบัตรต่างๆ ทั้งของผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้เป็นระบบ
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันสามารถนำมาใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
38. ชื่อโครงการ บริหารงานเงินรายได้สถานศึกษา
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2. ดำเนินงานพัฒนาการบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาจำแนกเป็นกิจกรรมตามงบฯ ดังนี้
- กิจกรรม สนับสนุนการจัดการศึกษา
3. ติดตาม ตรวจสอบ
4. สรุปผลและประเมินผล
ผลการดำเนินกิจกรรม
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สามารถบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง ชุมชนมากยิ่งขึ้น
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ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประเด็นกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถอ่าน เขียน - นักเรียนร้อยละ 75 สามารถอ่าน เขียน และสื่อสาร
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
และสื่อสารภาษาไทยได้ ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ ภาษาไทยได้ ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ของ สพฐ.
2) นักเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี ของ สพฐ.
- นักเรียนร้อยละ 75 ของห้องเรียน MEP ใช้
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของห้องเรียน MEP ภาษาอังกฤษในการแนะนำตนเอง สถานศึกษาและ
แก้ปัญหา
ใช้ภาษาอังกฤษในการแนะนำตนเอง สถานศึกษาและ สนทนาง่ายๆได้ ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมิน
3) นักเรียนความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
สนทนาง่ายๆได้ ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมิน ของ CEFR
4) นักเรียนความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ของ CEFR
- นักเรียนร้อยละ 70 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สารสนเทศและการสื่อสาร
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถใช้
แนะนำตนเอง สถานศึกษา และสนทนาง่ายๆ ได้ ใน
5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษในการแนะนำตนเอง สถานศึกษา และ
ระดับผ่าน ขึ้นไป
สถานศึกษา
สนทนาง่ายๆ ได้ ในระดับผ่าน ขึ้นไป
- นักเรียนร้อยละ 73 สามารถคิดคำนวณได้ ในระดับ
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถคิดคำนวณได้ ผ่าน ขึ้นไป
ในระดับผ่าน ขึ้นไป
- นักเรียนร้อยละ 71.80 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
แก้ปัญหาได้ ในระดับผ่าน ขึ้นไป
คิดเห็นและแก้ปัญหาได้ ในระดับผ่าน ขึ้นไป
- นักเรียนร้อยละ 68.40 มีความรู้และมีทักษะพื้นฐาน
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความรู้และมีทักษะ ในการสร้างนวัตกรรม มีชิ้นงานนวัตกรรมอย่างน้อยคน
พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม มีชิ้นงานนวัตกรรมอย่าง ละ 1 ชิ้นต่อปีการศึกษา
น้อยคนละ 1 ชิ้นต่อปีการศึกษา
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ประเด็นกลยุทธ์

ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม จริยธรรม
ในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน
- นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
รวมตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับคุณภาพ 3
ขึน้ ไป
- คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับชาติของโรงเรียน
สูงกว่าระดับประเทศ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
- นักเรียนร้อยละ 75.50 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม จริยธรรม
ในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน
- นักเรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
รวมตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับคุณภาพ 3
ขึน้ ไป
- คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับชาติของโรงเรียน
สูงกว่าระดับประเทศ
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย
ประเด็นกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1) นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
พื้นฐาน เจตคติที่ดีของผู้เรียน ที่ดตี ่องานอาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ต่องานอาชีพ
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
2) นักเรียนมีคุณลักษณะและ ตามที่สถานศึกษากำหนด ในระดับดี ขึ้นไป
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีพฤติกรรมแสดงออกถึงค่านิยมที่ดี
กำหนด
ตามทีส่ ถานศึกษากำหนด ในระดับดีขึ้นไป
3) นักเรียนมีความภูมิใจใน
- นักเรียนร้อยละ 70 มีส่วนร่วมและสืบทอดอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
ภาคเหนือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) นักเรียนยอมรับที่จะอยู่
มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีส่วนร่วมและสืบทอดอนุรักษ์
หลากหลาย
ศิลปะวัฒนธรรมภาคเหนือ ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น มีความภูมิใจใน
5) นักเรียนมีสุขภาวะร่างกาย ท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย
และจิตสังคมที่ดี
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มียอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ระหว่างบุคคล เพศ วัย เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีและเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีมีการรักษาสุขภาพกาย
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อื่น

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
- นักเรียนร้อยละ 72 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่
งานอาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
- นักเรียนร้อยละ 73.89 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด ในระดับดี ขึ้นไป
- นักเรียนร้อยละ 73.89 มีพฤติกรรมแสดงออกถึงค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด ในระดับดีขึ้นไป
- นักเรียนร้อยละ 96.20 มีส่วนร่วมและสืบทอดอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมภาคเหนือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย
- นักเรียนร้อยละ 96.20 มีส่วนร่วมและสืบทอดอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมภาคเหนือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย
- นักเรียนร้อยละ 91.50 มียอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ระหว่างบุคคล เพศ วัย เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีและเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม
- นักเรียนร้อยละ 81.84 มีมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต
อารมณ์และสังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น
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กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์
1) นักเรียนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้โดยเท่าเทียม
กัน
2) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนตาม
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน
3) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โครงการกลางวันนักเรียน จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน
4) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนโครงการ
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสม

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

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
- นักเรียนร้อยละ 100 สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้
โดยเท่าเทียมกัน
- นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการอุดหนุนตามโครงการ
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
- นักเรียนระดับก่อนประถมและประถมศึกษา ร้อยละ
100 ได้รับการอุดหนุนอาหารกลางวัน โครงการ
กลางวันนักเรียน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการอุดหนุนโครงการ
อุดหนุนปัจจัยพืน้ ฐานนักเรียนยากจนและงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
ประเด็นกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ ปฏิบัติจริง - ครูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ขึ้นไป ของครูมีจัดการ
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้
เรียนรู้ให้นักเรียน เกิดกระบวนการ วิเคราะห์
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยปฏิบัติจริงผ่าน การ
ต่อการเรียนรู้
ทำโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
และนักเรียนขยายความคิดนำไปปรับใช้ในชีวิตได้เป็น
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง เป็นระบบ และ อย่างดี
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน
- ครูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ขึ้นไป ของครูมีพัฒนาและ
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล สะท้อนกลับ ใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่สอดคล้อง
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
กับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจ ให้กับนักเรียนให้เกิด
การจัดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และมีแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อต่อ การเรียนรู้
ของนักเรียน
- ครูร้อยละ 100 ของครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
และนำสรุป ผลการสังเคราะห์ไปวางแผนพัฒนาการ
เรียนของนักเรียนชัดเจนและร่วมกับนักเรียนกำหนด
แนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติตนอย่างเป็นระบบ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
- ครู ร้อยละ 75 ของครูมีจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน เกิด
กระบวนการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์
โดยปฏิบัติจริงผ่าน การทำโครงงาน/กิจกรรม/การฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิด
นำไปปรับใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดี
- ครู ร้อยละ 75 ของครูมีพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อ
เทคโนโลยี สารสนเทศ ที่สอดคล้องกับสาระที่สอน
สร้างแรงจูงใจ ให้กับนักเรียนให้เกิดการจัดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ และมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ของนักเรียน
- ครูร้อยละ 100 ของครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
และนำสรุป ผลการสังเคราะห์ไปวางแผนพัฒนาการ
เรียนของนักเรียนชัดเจนและร่วมกับนักเรียนกำหนด
แนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติตนอย่างเป็นระบบ
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ร้อยละ 100 ของครูทุกคนมีแผนการวัดและประเมิน
นักเรียน ชัดเจนตลอดปีการศึกษา(มีการกำหนด
สัดส่วนคะแนน จำนวน ชิ้นงานและพฤติกรรมนักเรียน
ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ของนักเรียนและ
นำผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผลตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
- ร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดให้ครู
มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นของ
นักเรียน เดือนละ ๒ ครั้ง เป็นต้นไป
- ร้อยละ 100 ของครูทุกคนในแต่ละสายชั้นมีการ
อภิปราย แลกเปลี่ยนวิธีการสอนและการแก้ปัญหา
นักเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
- ร้อยละ 100 ของครูทุกคนมีแผนการวัดและประเมิน
นักเรียน ชัดเจนตลอดปีการศึกษา(มีการกำหนด
สัดส่วนคะแนน จำนวน ชิ้นงานและพฤติกรรมนักเรียน
ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ของนักเรียนและ
นำผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผลตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
- ร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดให้ครู
มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นของ
นักเรียน เดือนละ ๒ ครัง้ เป็นต้นไป
- ร้อยละ 100 ของครูทุกคนในแต่ละสายชั้นมีการ
อภิปราย แลกเปลี่ยนวิธีการสอนและการแก้ปัญหา
นักเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ประเด็นกลยุทธ์
1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3)ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
- สถานศึกษาใช้กระบวนการ PDCA ในการบริหารและ
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน เป็นระบบ
สามารถตรวจสอบได้ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับ
- สถานศึกษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาทุกปี โดยความร่วมมือของครู บุคลากรใน
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ปกครองและผู้เรียน และมีแผนพัฒนาวิชาการที่
คำนึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 70 ขึ้น
ไปตามที่สถานศึกษากำหนด

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
- สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
กำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี และเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ในระดับยอดเยี่ยม
- สถานศึกษาใช้กระบวนการ PDCA ในการบริหาร
และจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน เป็น
ระบบสามารถตรวจสอบได้ และมีการปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับ ในระดับยอดเยี่ยม
- สถานศึกษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาทุกปี โดยความร่วมมือของครู บุคลากร
ในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ปกครองและผู้เรียน และมีแผนพัฒนาวิชาการที่
คำนึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 70
ขึ้นไปตามที่สถานศึกษากำหนด ในระดับดีเลิศ
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- สถานศึกษาจัดให้ครูและบุคลากร มีการประชุมทาง
วิชาการ/การอบรม/การสัมมนา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย
หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา โดย
มีครูและบุคลากรเข้าร่วมร้อยละ 70 ขึ้นไป
- สถานศึกษามีการปรับสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่น
ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
มีแหล่งเรียนรู้ มีห้องปฏิบัติการเพียงพอ จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ร้อยละ 70 ขึ้นไป มีข้อมูลตรวจสอบได้
- สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ และการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย เพียงพอ มีระบบการป้องกันที่มีมาตรฐาน
การใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถให้บริการได้
ร้อยละ 70 ขึ้นไป ของกลุ่มเป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
- สถานศึกษาจัดให้ครูและบุคลากร มีการประชุม
ทางวิชาการ/การอบรม/การสัมมนา รวมแล้วไม่น้อย
กว่า 20ชั่วโมงต่อปีการศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือ
ระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่น้อยกว่า 50
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา โดยมีครูและบุคลากรเข้าร่วม
ร้อยละ 70 ขึ้นไป ในระดับยอดเยี่ยม
- สถานศึกษามีการปรับสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่ม
รื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ มี
ห้องปฏิบัติการเพียงพอ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ร้อยละ 70
ขึ้นไป มีข้อมูลตรวจสอบได้ ในระดับยอดเยี่ยม
- สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ และการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย เพียงพอ มีระบบการป้องกันที่มี
มาตรฐาน การใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถ
ให้บริการได้ ร้อยละ 70 ขึ้นไป ของกลุ่มเป้าหมาย
ในระดับยอดเยี่ยม
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2564
1.1) ผลการทดสอบเปรียบเทียบระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ

ด้าน

คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละของโรงเรียน ของระดับเขตพื้นที่

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ
ระดับประเทศ

ด้านคณิตศาสตร์

39.40

38.91

49.44

ด้านภาษาไทย

50.83

46.66

56.14

เฉลีย่ ทั้ง 2 ด้าน

45.12

42.79

52.80
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1.2) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ผู้เรียนระดับชาติ (NT)
และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2564
ความสามารถ

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

ร้อยละผลต่าง

ด้านคณิตศาสตร์

31.03

39.40

+8.37

ด้านภาษาไทย

41.88

50.83

+8.95

รวมทั้ง 2 ด้าน

36.45

45.12

+8.67
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2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
2.1) ผลการทดสอบเปรียบเทียบระดับโรงเรียนและระดับประเทศ
ผลลัพธ์
จำนวนนักเรียน คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
เทียบกับ
ที่เข้าสอบ(คน) ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ
ระดับประเทศ
ภาษาไทย

95

51.36

50.38

0.98

ภาษาอังกฤษ

95

38.39

36.83

1.56

คณิตศาสตร์

95

36.16

34.31

1.85

วิทยาศาสตร์

95

45.10

39.22

5.88
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2.2) ผลการทดสอบเปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ย

ปีการศึกษา 2564
คะแนนเฉลี่ย

ผลลัพธ์
จากการเปรียบเทียบ
สองปีการศึกษา

ภาษาไทย

56.27

51.36

-4.91

ภาษาอังกฤษ

31.39

38.39

7.00

คณิตศาสตร์

39.25

36.16

-3.09

วิทยาศาสตร์

52.27

45.10

-7.17

รายวิชา
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3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
3.1) ผลการทดสอบเปรียบเทียบระดับโรงเรียนและระดับประเทศ

รายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

จำนวน
นักเรียน
ที่เข้าสอบ(คน)

คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

ผลลัพธ์
เทียบกับ
ระดับประเทศ

49
49
49
49

49.74
19.97
30.65
27.36

51.19
24.47
31.45
31.11

-1.45
-4.5
-0.8
-3.75
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3.2) ผลการทดสอบเปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา
2563
คะแนนเฉลี่ย

ปีการศึกษา
2564
คะแนนเฉลี่ย

ผลลัพธ์
จากการเปรียบเทียบสองปี
การศึกษา

ภาษาไทย

50.92

49.74

-1.18

ภาษาอังกฤษ

23.44

19.97

-3.47

คณิตศาสตร์

28.12

30.65

2.53

วิทยาศาสตร์

31.34

27.36

-3.98

รายวิชา
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4) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564
4.1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
จำนวน
จำนวนนักเรียนที่
ร้อยละของนักเรียนที่
ลำดับ
วิชา
นักเรียน
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
ทั้งหมด
(คน)
1 ภาษาไทย
970
694
71.55
2 คณิตศาสตร์
970
625
64.43
3

วิทยาศาสตร์

970

688

70.93

4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

970

771

79.48

5

ประวัติศาสตร์

970

744

76.70

6

สุขศึกษาและพลศึกษา

970

913

94.12

7

ศิลปะ

970

836

86.19

8

การงานอาชีพและ เทคโนโลยี

970

709

73.09

9

ภาษาอังกฤษ
รวมทุกวิชา

970

560
6,540

57.73

8,370

84.28
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4.2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

1

ภาษาไทย

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด
357

2

คณิตศาสตร์

3

ลำดับ

วิชา

จำนวนนักเรียนที่
ร้อยละของนักเรียนที่
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
(คน)
170

47.62

357

116

32.49

วิทยาศาสตร์

357

172

48.18

4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

357

295

82.63

5

ประวัติศาสตร์

357

294

82.35

6

สุขศึกษาและพลศึกษา

357

323

90.48

7

ศิลปะ

357

310

86.83

8

การงานอาชีพและ เทคโนโลยี

357

216

60.50

9

ภาษาอังกฤษ
รวมทุกวิชา

357

240
2,136

67.23

3,213

66.48
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ส่วนที่ 4
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
จากการดำเนิ น งาน ปี การศึกษา 2564 ที่ ผ่ านมา โรงเรียนบ้ านแม่จัน(เชียงแสนประชานุส าสน์ )
ได้ดำเนินการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงาน
บรรลุตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน ครอบคลุมภารกิจงานทั้ง 4 ฝ่ายงาน แต่ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ทำให้
การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ดังนี้
ด้านการบริหารงานวิชาการ
➢ ปัญหาอุปสรรค
1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
2. นักเรียนมีหลากหลายชนเผ่ามีปัญหาต่อด้าน การอ่าน การเขียน ภาษาไทย ต้องพัฒนา
ด้านการอ่าน
➢แนวทางการพัฒนา
1. ของบประมาณเพิ่มขึ้นในการดำเนินงานฝ่ายวิชาการ
2. ต้องร่วมมือกันในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการอ่าน การเขียนให้นักเรียนอย่างจริงจัง
ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ในด้านอื่นๆ ตามมา
ด้านการบริหารงานงบประมาณ
➢ ปัญหาอุปสรรค
1. การจ่ายเงินงบประมาณมีการล่าช้า และมีการจ่ายเงินเหลื่อมงบประมาณ
➢แนวทางการพัฒนา
1. เร่งรัดทางร้านที่ทางโรงเรียนจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ส่งเอกสารทุกภาคเรียน
ด้านการบริหารงานบุคลากร
➢ ปัญหาอุปสรรค
1. บุคลากรที่สอนตรงตามสาระวิชามีไม่เพียงพอ
2. บุคลากรมีจำนวนมากและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
➢แนวทางการพัฒนา
1. วางแผนอัตรากำลัง สรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อมาเป็นครูอัตราจ้าง
2. จัดเก็บข้อมูลข่าวสารสนเทศบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน พร้อมเรียกใช้

67
ด้านการบริหารงานทั่วไป
➢ ปัญหาอุปสรรค
1. เปลี่ยนคนทำงาน ทำให้งานไม่ต่อเนื่อง
2. งานด่วน บางทีมาล่าช้าเกินไป มีเวลาทำงานได้น้อยมาก
➢แนวทางการพัฒนา
1. มีความมั่นคงให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการ
2. ให้เวลาในการทำงานให้เหมาะสม
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ภาคผนวก
- ภาพกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

งานบริหารวิชาการ
สอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2564

69

70

มอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (กสศ.) ระดับชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3

71

ท่านผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มาตรวจเยี่ยมก่อนเปิดภาคเรียน

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในช่วงโรคระบาดโควิด 19

72

ครูประจำชั้นมอบผลการเรียนและการบ้านนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 / 2564

73
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

74

กิจกรรม 109 ปี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ปีการศึกษา 2564

ร่วมกิจกรรมและรับรางวัล เวทีแลกเปลี่ยนและสรุปบทเรียนการจัดการเรียนการสอนเพศวิธีและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ปีการศึกษา 2564

75
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ-สร้างอาชีพ (Open House) ปีการศึกษา 2564

76
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ- เนตรนารี ปีการศึกษา 2564

77
กิจกรรมMerry Chrismas and Happy New Year ปีการศึกษา 2564

78

โครการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

การประชุมจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

79
โครงการ STEM EDUCATION ปีการศึกษา 2564

80
โครงการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2564

การนิเทศการสอนในแต่ละระดับชั้น แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564

81
โครงการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564

82

งานบริหารงานทั่วไป
พ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ปีการศึกษา 2564

83

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ห้างหุ่นส่วนจำกัด เชียงรายมอเตอร์ส(ปตท.ริมกกเชียงราย)
โรงเรียนเสริมสวยบ้านคุณโจบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียน

84

สโมสรโรตารี่อำเภอแม่จัน มอบหน้ากากอนามัยให้เด็กนักเรียน

มอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (กสศ.) ระดับชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 จำนวน 30ทุน

ดำเนินการประชุมขับเคลื่อน"โครงการตำรวจประสานโรงเรียน"โดย สภ.แม่จัน ภ.จว.เชียงราย

85
ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพ ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2564

รับทุนเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน

โรงเรียนบ้านแม่จัน ร่วมกับสถานีอนามัยแม่จันฉีดพ่นยุงลาย

เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน

86
งานโครงการสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียน

87
โครงการกิจกรรมงานเทศกาลต่างๆ ปีการศึกษา 2564

งานวันสานฝัน การสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

งานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2565

งานวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2564

งานวันคริสตร์มาส ปีการศึกษา 2564

88
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2564

การทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา

89
โครงการพัฒนาสุขภาพกายและจิต ปีการศึกษา 2564

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

90
โครงการงานทะเบียนโรงเรียนและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

การรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2564

91

งานบริหารงานบุคลากร
การประเมินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว.21

92
การประเมินการขอเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ

93

94
การประเมินการตนเองและการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

95
โรงเรียนบ้านแม่จัน ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนวัดถ้าปลาวิทยาคม อำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย ส่งครูย้าย นางสิริวัชญา จันทะคุณ วิชาเอกคณิตศาสตร์

96
โรงเรียนบ้านแม่จัน ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนแม่แฮเหนือ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ส่งครูย้าย นางสาวเพ็ญพิกา ภูน้อย วิชาเอกนาฏศิลป์

97
โรงเรียนบ้านแม่จัน ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนพบพระวิทยาคม อ.พบพระ จ.ตาก
ส่งครูย้าย นางสาวรัตติกาล ต๊ะอ้าย วิชาเอกแนะแนว

98
โรงเรียนบ้านแม่จัน ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียน ป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ส่งครูย้าย
นายวรวุฒิ ครุชิษณ์กุล วิชาเอกภาษาอังกฤษ

99
โรงเรียนบ้านแม่จัน ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านป่าเหมือด
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ส่งครูย้าย นางสาวอรุนณี บุญตั้ง วิชาเอกประถมศึกษา

100
โรงเรียนบ้านแม่จัน ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ส่งครูย้าย นางสาวกนกพรรณ ฉายารัตน์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์

101
โรงเรียนบ้านแม่จันได้ส่งครูย้าย นางสาวรุ่งกาญจน์ อารีย์ วิชาเอกภาษาไทย
ไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) อ.เมือง จ. เชียงราย

102
โรงเรียนบ้านแม่จันได้ส่งครูย้าย นางสาวปราชญา ธรรมจักร วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนบ้านเหมืองง่า อ.พาน จ. เชียงราย

103

งานบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายการเงินและพัสดุ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ

รูปการได้รับการตรวจเยี่ยมด้านงานการเงิน พัสดุ
โดย คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

104
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา พร้อมคณะสมาชิกวุฒสิ ภา
มาบริจาคเงินทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน

105
คุณหมอ กิตตินนท์ สงฆ์ชู พร้อมครอบครัว
มาบริจาคเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

106
ดร.ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด(มหาชน)
ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและโรงเรียนบ้านแม่จันฯ

107
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ปีการศึกษา 2564

108
งานการจัดซื้อ จัดจ้างของปีการศึกษา 2564
- จัดซื้อโทรทัศน์ ปีการศึกษา 2564

109
- จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564

110

-จัดซื้อ โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ปีการศึกษา 2564

111
- จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ปีการศึกษา 2564

112
- การจัดจ้าง ซ่อมแซมเสาธงโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

113
- จัดจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ปีการศึกษา 2564

