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1. โครงการ  Chiangsaen Open House 2018 เปิดบ้านวิชาการ สู่มาตรฐานสากล 
2. ช่ือกิจกรรม  Chiangsaen Open House 2018 เปิดบ้านวิชาการ สู่มาตรฐานสากล 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน / โครงการ. เดือน  ม.ค. – ก.พ. 2562 
4. ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ.ว่าท่ีร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 
5. หลักการและเหตุผล 

 เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม 
ชุมชน ให้เป็นสังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน โดยการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วม ระหว่างบ้าน องค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เป็นส่ือในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่างๆ อย่างท่ัวถึง 
ปัจจุบันในองค์กรการเรียนรู้มีการแข่งขันสูงมาก ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านบริการจึงต้องส่งเสริมและพัฒนา
งานให้มีกระบวนการติดต่อส่ือสารสัมพันธ์กันท้ังภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดภาพพจน์ท่ีดีต่อโรงเรี ยน 
ดังนั้นกลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ได้มองเห็นความส าคัญ จึงจัดให้มีกิจกรรม 
Chiangsaen Open House 2018 เปิดบ้านวิชาการ สู่มาตรฐานสากล ขึ้น เพื่อเป็นส่ือกลางให้คณะครูและ
นักเรียนในเขตบริการและพื้นท่ีใกล้เคียง ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ ท่ี เกี่ยวข้องมีโอกาส เข้าชม และ
ปรึกษาหารือในเรื่องการเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 

6.1  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้คณะครูและนักเรียน 
      ในพื้นท่ีเขตบริการ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีโอกาสทราบ 

 6.2  เพื่อเป็นการแสดงความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน 
 6.3  เพื่อแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน อย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นสากล 
 6.4  เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกสถานท่ีเรียนต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 
                     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 
7. เป้าหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 
      7.1.1. นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ทุกระดับช้ัน จ านวน  947  คน เข้าร่วมกิจกรรม 
      7.1.2.  คณะครูและนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน  200 คน โรงเรียนและ 
               ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน  300 คน โรงเรียนในเขตบริการและพื้นท่ีใกล้เคียง 
               จ านวน เข้าร่วมกิจกรรม 
      7.1.3.  ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม 
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 7.2 เชิงคุณภาพ 
                7.2.1   ครูและนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม น าเสนอ 
                         ศักยภาพ อย่างภาคภูมิใจ 
       7.2.2   มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษา  
                         ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง อย่างมีคุณภาพ 
        7.3.3  ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ สามารถตัดสินใจเลือกสถานท่ีเรียน 
                          ต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 ได้ 
                               อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan 

1.1 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
1.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ออกค าส่ัง 
     แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
มี.ค.2561 
ม.ค. 2562 
 
ม.ค. 2562 

 
ว่าท่ี ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 

2 Do 
2.1 ส ารวจจ านวนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 

ปีท่ี 6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในเขต
บริการและพื้นท่ีใกล้เคียง 

2.2 ออกแนะแนวและแจ้งรายละเอียดของ
โครงการ 

2.3 จัดกิจกรรม Chiangsaen Open House 
2018 เปิดบ้านวิชาการ สู่มาตรฐานสากล 

 
ม.ค. – ก.พ. 2562 

 
คณะกรรมการตามค าส่ัง 

3 Check 
3.1 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
3.2 รายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรม 

 
ก.พ. 2562 

 
คณะกรรมการตามค าส่ัง 

4 Action 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อท า AAR 

 
ก.พ. 2562 

 
คณะกรรมการตามค าส่ัง 
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9. งบประมาณ 
9.1 งบประมาณจ านวน   52,000 บาท  จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
 ( √ ) เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ฯ (เรียนฟรี 15 ปี )จ านวน  52,000 บาท 
9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 1 : จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ - 
กิจกรรมท่ี 2 : ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
                  ด าเนินงาน 

- 

กิจกรรมท่ี 3 : ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน - 
กิจกรรมท่ี 4 : ส ารวจจ านวนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และระดับช้ัน 
                  มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในเขตบริการและพื้นท่ีใกล้เคียง 

- 

กิจกรรมท่ี 5 : ออกแนะแนวและแจ้งรายละเอียดของโครงการ - 
กิจกรรมท่ี 6 : จัดกิจกรรม Chiangsaen Open House 2018 เปิดบ้านวิชาการ 
                  สู่มาตรฐานสากล 

52,000 

กิจกรรมท่ี 7 : ประเมินผลการจัดกิจกรรม - 
กิจกรรมท่ี 8 : รายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรม - 
กิจกรรมท่ี 9 : ประชุมคณะกรรมการเพื่อท า AAR - 

 
10. การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1.จ านวนโรงเรียน คณะครูและ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 และระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในเขต
บริการและพื้นท่ีใกล้เคียง  
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
2.จ านวนนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ในเขตบริการและพื้นท่ี
ใกล้เคียง ท่ีสมัครเข้าเรียน
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

ค่าเฉล่ียร้อยละของ
นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
และระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ในเขตบริการและพื้นท่ี
ใกล้เคียงสมัครเรียน
โรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม มากกว่า 
60% ของจ านวน
นักเรียนท้ังหมด 

ตรวจสอบการเข้า
ร่วมกิจรรมและ 
ใบสมัครเข้าเรียน
โรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม 

1.หนังสือตอบรับ 
การเข้าร่วมกิจกรรม 
2.แบบลงทะเบียน
การเข้าร่วมกิจกรรม 
3.แบบสอบถาม 
4.ใบสมัครเข้าเรียน 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1  เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กบัผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ  คณะครูและ 
        นักเรียนในเขตบริการและพื้นท่ีใกล้เคียง มากยิ่งขึ้น 

 11.2  คณะครูและนักเรียน ได้แสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นที่ประจักษ์ 
 11.3  จ านวนนักเรียนท่ีตัดสินใจสมัครเรียนต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 
                       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เพิ่มมากขึ้น 
 
 

ลงช่ือ  ว่าท่ีร.ต.................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                             (คธาวุธ    ใจจุมปา) 
                                                       ครู 
 
 

ลงช่ือ ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นายบุญเทพ    พิศวง) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 


