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1.  ควำมเป็นมำ (ประวัติโรงเรียน) 
 

 
 

       โรงเรียนบ้านจันลม ตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2477 ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ท่ี 8 ต าบลลม
ศักดิ์ อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ   มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 12 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ ชั้น ป.1 ถึงชั้น 
ป.4  อาศัยเรียนที่หอกฐินในศาลาวัดจันลมโดยมีนายผิว  ขุขันธิน  เป็นครูใหญ่คนแรก    
           ต่อมาในปี พ.ศ. 2480  มีนายทองค า  เงินดี มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ ชั้น ป.1 - ชั้น 
ป.4    

ปี พ.ศ. 2482  มีนายนิ่ม  เจริญศรีเมือง มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ชั้น ป.4    
ปี พ.ศ. 2486  มีนายน้อย  หอมจันทร์ มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ชั้น ป.4    
ปี พ.ศ. 2491 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลังคือ แบบ ป.1 จ. 

           ปี พ.ศ. 2513 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนตั้งแต่ ป.1-ป.7 ตามหลักสูตร พุทธศักราช 2503 
           ปี พ.ศ. 2516 ได้งบประมาณจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างอาคารเรียนถาวร 1 หลัง 
ตามแบบ ป. 1 ซ เป็นเงิน 120,000 บาท 
           ปี พ.ศ. 2519 ได้งบประมาณซ่อมแซมจัดสรรจากสภาต าบล ซ่อมอาคารเรียนแบบ ป.1 จ. 
งบประมาณ 20,000 บาท 
           ปี พ.ศ. 2523 ได้งบประมาณจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง 
แบบ ศก. 22 งบประมาณ 120,000 บาท ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง แบบ ศก. 14 งบประมาณ 
90,000 บาท ด้วยในปีนี้ได้โอนการศึกษาประชาบาลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย มา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) และนายน้อย   
หอมจันทร์ ได้เกษียณอายุราชการ  นายพรหม  บุญเยี่ยม  มารักษาการในต าแหน่งครูใหญ่แทน 
           ปี พ.ศ. 2524 ได้งบประมาณจาก สปช. ให้ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งบประมาณ 45,300 
บาท 
           ปี พ.ศ. 2525 คณะครู นักการฯ ผู้ปกครอง กรรมการศึกษาได้บริจาค สร้างประตูหน้าโรงเรียน และ
สร้างเรือนเพาะช า 1  หลัง  งบประมาณ 15,000 บาท ในปีนี้หมู่บ้านจันลมได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน อพป. บ้าน
จันลมถึงปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. 2526 คณะครู นักการฯ ผู้ปกครอง กรรมการศึกษา ได้บริจาคสร้างประตูหน้าโรงเรียนอีก
ด้านหนึ่ง  งบประมาณ 10,512 บาท 
 ปี พ.ศ. 2527 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ สปช. 105/2526 เป็นเงิน 
799,000 บาท ได้รับงบประมาณจากพัฒนาจังหวัดจัดสรรโดย ส.ส. ปิยณัฐ วัชราภรณ์  ให้ติดตั้งไฟฟ้าเข้า
โรงเรียน เป็นเงิน 27,000 บาท  และได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก 1 ห้อง 
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 ปี พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 จ แต่ทางโรงเรียนไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้เพราะช ารุดมาก  จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการมาเป็นขอต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ซ จ านวน 1 
ห้อง เป็นเงิน 50,000 บาท ได้รับการบริจาคเพ่ิมอีก จากคณะครู นักการและผู้ปกครอง ต่อเติมอีก 1 ห้อง 
เป็นเงิน 25,000 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สปช.ให้ติดตั้งไฟฟ้าเข้าโรงเรียนอีก 20,000 บาท 
           ปี พ.ศ. 2529 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างส้วม  1  หลัง แบบ สปช.601/2526  (4 ที่)  เป็นเงิน 
60,000 บาท  

ปี พ.ศ. 2530 ได้งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบที่ประสบวาตภัย เป็นเงิน 2,500 
บาท   
           ปี พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบที่ประสบวาตภัย เป็นเงิน
9,500 บาท และได้รับอนุมัติให้เปิดอนุบาลชนบท 1 ห้อง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น ป.6 
           ปี พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช.105/2526 จ านวน 4 หอ้ง เรียน 
เป็นเงิน 240,000 บาท และสร้างถังเก็บน้ าฝน แบบ ฝ.33 จ านวน 1 ชุด 3 ถังเป็นเงิน 4,300 บาท ได้รับ
อนุมัติให้เปิดชั้นอนุบาลเพ่ิมอีก 1 ห้อง และทางโรงเรียนได้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป. 1 จ เพ่ือน าวัสดุไป
ก่อสร้างห้องสมุด โต๊ะอาหาร และชั้นวางหนังสือ  นอกจากนี้ทางหมู่บ้านได้รับงบพัฒนาจังหวัด จัดสรรโดย  
ส.ส.สวัสดิ์  สืบสายพรหม เป็นเงิน   30,000  บาทเพ่ือสบทบสร้างห้องสมุดโรงเรียนและกรมสามัญศึกษาได้
อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมโรงเรียนขุขันธ์สาขาต าบลตะเคียน ซึ่งขออนุญาตใช้สถานที่โรงเรียนบ้านจันลมไป
พลางก่อน 
           ปี พ.ศ. 2533  ได้รับงบประมาณรื้อย้ายบ้านพักครู หลังที ่1 แบบ ศก.14 แล้วสร้างใหม่ท่ีเดิม เป็น
เงิน 65,000 บาท และได้รับงบประมาณติดตั้งประปาโรงเรียน 1 ชุด เป็นเงิน 18,200 บาทนอกจากนี้ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู – อาจารย์ พระครูวิบูลธรรมวาที เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ  พระครูวิศิษฐ
ธรรมสิริ  วัดช้างชน  จังหวัดระยอง ได้จัดท าผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบสร้างห้องสมุด  ได้เงินทั้งสิ้น  70,000  
บาท 
          ปี พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ โดยตัดเสาออกและลาดพ้ืนเป็น
ห้องเรียน เป็นเงิน 83,000 บาท และได้รับงบประมาณติดตั้งประปา เพ่ิมอีกเป็นเงิน 20,400 บาทนอกจากนี้
กลุ่มแม่บ้านอ าเภอขุขันธ์ ได้จัดท าผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบสร้างห้องสมุด  ได้เงินทั้งสิ้น  60,000  บาท 
          ปี พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณปรับปรุงสนามกีฬา  แบบ ฟ. 1  เป็นเงิน 100,000 บาท และได้รับ
งบประมาณจากประมงจังหวัด  ให้ขุดลอกสระน้ าหรือบ่อเลี้ยงปลาสาธารณะ แต่โรงเรียนขอใช้พร้อมวัสดุ
อาหารปลาเป็นเงินทั้งสิ้น  40,000 บาท 
   ปี พ.ศ.2536 ได้รับงบประมาณจาก สปช.สร้างส้วมแบบ สปช.601/26 จ านวน 1 หลัง (6ที)่ เป็นเงิน 
135,000 บาท โรงเรียนได้ประสานงานท าผ้าป่าเพ่ือการศึกษาโดยท่านพระครูวิศิษฐธรรมสิริวัดช้างชน  
จังหวัดระยอง ได้น าคณะมาทอดถวาย ณ  โรงเรียนบ้านจันลมได้เงินทั้งสิ้น  90,000  บาท อนึ่งในปีนี้โรงเรียน
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพัฒนาตัวอย่างในระดับอ าเภอ 

ปี พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณให้เปิดชั้นอนุบาล เพ่ิมอีก 1 ห้อง ได้รับบริจาคจากคณะครูดังนี้ นาง
อัมพร  ใจนวน ซื้อวิทยุ-เทปมอบให้โรงเรียน  1 เครื่องเป็นเงิน 2,300 บาท นายขวัญ  พันธ์จันทร์และ นาง
น้อย  พันธ์จันทร์  ครูโรงเรียนบ้านจันลมจัดท าที่เผาขยะ 3 ที่ให้โรงเรียนเป็นเงิน 2,800  บาท 

ปี พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณวาตภัยเพื่อซ่อมแซมบ้านพักครู หลังที่ 2 เป็นเงิน  16,000 บาทและ
ได้บริจาคจากศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดจันลม ซื้อตู้เอกสาร 1 หลัง เป็นเงิน 2,500  บาท   
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 ปี พ.ศ. 2540 ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนชั้น ม. 1 จ านวน  
26  คน ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 3 ห้องเป็นเงิน 130,061 บาทได้รับงบประมาณ  ปรับปรุง
ซ่อมแซมโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 82,000 บาท  ได้รับงบประมาณครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการทางภาษา 
เป็นเงิน 285,000 บาท  ครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน  365,400 บาท และครุภัณฑ์
ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 200,000 บาท 
 ปี พ.ศ. 2542  ได้รับงบประมาณไฟฟ้าภายนอกเป็นเงิน 565,900 บาท ไฟฟ้าภายใน เป็นเงิน 
80,000 บาท ได้รับจัดสรรชุดวิชาชีพวิชาผ้าและการตัดเย็บ 1 ชุด เป็นเงิน 60,600 บาท ได้รับการจัดสรร
ครุภัณฑ์ชุดวิชาอาหารและโภชนาการ 1 ชุด ราคา 57,500 บาท อนึ่งในปีนี้ นายพรหม  บุญเยี่ยม  
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านจันลม ได้เกษียณอายุราชการก่อนก าหนด(เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อน
ก าหนด) 

ปี พ.ศ. 2543  ในปีนี้นายสุชาติ  พลศักดิ์ ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนได้รับ
งบประมาณติดตั้งไฟฟ้าภายใน(เดินสายใหม่) เป็นเงิน 67,100  บาท ได้รับงบซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  
ป.1ซ (เปลี่ยนสังกะสี) เป็นเงิน 81,300 บาท ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์วิชาชีพเกษตรกรรม ช่าง
อุตสาหกรรมและคหกรรม  1 ชุด ราคา 42,320 บาท ได้รับงบประมาณ สร้างสนามบาสเกตบอล เป็นเงิน 
233,000 บาท ได้รับบริจาคจากนายโอ เชียนยู นายอู๋ กิมหยูและคณะชาวไต้หวันสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 
หลัง เป็นเงิน 770,000 บาท และก่อสร้างถนนคอนกรีต ทางเข้าโรงเรียน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 
เป็นเงิน  120,000 บาท 

ปี พ.ศ. 2546  ได้รับเงินบริจาค จากคณะผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านจันลม จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 8 เครื่อง 
 ปี พ.ศ. 2547  ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากองค์การสงเคราะห์เด็กและชุมชน ไอ. ซี.เอส. – 
เอเชีย เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท เพื่อท าการปรับปรุงระบบการวางท่อประปาโรงเรียน และสร้างที่อาบน้ า
ให้เด็กนักเรียนอนุบาล  
 ปี พ.ศ. 2548 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดท าลานกีฬา จากองค์การบริหารส่วนต าบลลมศักดิ์ 
เป็นจ านวนเงิน 99,000 บาท 

ปี พ.ศ. 2549  ได้รับการสนับสนุนแรงงานปูพื้นกระเบื้อง  2  ห้อง   จากผู้ปกครองนักเรียน คิดเป็น
จ านวนเงิน 9,000 บาท ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องน้ า/ห้องส้วมนักเรียน เป็นจ านวนเงิน 
50,000 บาท ได้รับการบริจาคศาลาทรงไทย จากอดีตอาจารย์ใหญ่พรหม  บุญเยี่ยมคิดเป็นจ านวนเงิน  
16,000 บาท 

ปี พ.ศ. 2551  ได้รับการบริจาคงบประมาณจากชุมชนในเขตบริการ และผู้มีจิตศรัทธา สร้างรั้ว
โรงเรียนด้านทิศตะวันตก ขนาดความยาว 126 เมตร  ค่าด าเนินการทั้งสิ้น 110,008 บาท 
 ปี พ.ศ. 2552  ได้รับการบริจาคงบประมาณจากต้นสังกัด ก่อสร้างส้วมจ านวน  1  หลัง แบบ สปช 
601/2526 (4 ที่) เป็นเงิน  240,000 บาท ได้รับบริจาคผ้าป่าข้าวเปลือกจากคณะผ้าป่าผู้ปกครองนักเรียนใน 
ต าบลลมศักดิ์  คณะครู นักการภารโรง ผู้บริหารโรงเรียนบ้านจันลม และผู้มีจิตศรัทธา สร้างศาลาพุทธสถาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  120,000  บาท ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาการจังหวัดก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กท่ี
สาธารณประโยชน์ (บ้านยาง หมู่ 7 ไม่มีสถานที่ก่อสร้างจึงขอใช้สถานที่โรงเรียน) ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 
30  เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 448,500  บาท ในปีนี้ นายสุชาติ  พลศักดิ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนได้เกษียณอายุราชการก่อนก าหนด (เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด) 
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ปี พ.ศ. 2553  นายสุวิศิษฎ์  สุคนธจินดา ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ได้รับงบประมาณ
ซ่อมแซมบ้านพักครู เป็นเงิน 85,000 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือและสิ่งพิมพ์ตาม
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เป็นเงิน  60,000 บาท  ได้รับบริจาคพระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินทรายขาว หน้า
ตักกว้าง 39  นิ้ว   
สูง 15 เซนติเมตร 1  องค์และเงินสมทบจัดท าเสาธงโรงเรียน 20,000 บาท จาก นายปวิช  บุญมา  อดีต
ผู้บริหารโรงเรียนจากจังหวัดบุรีรัมย์ อนึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล 

ปี พ.ศ. 2554  ได้ด าเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมโรงฝึกงาน ท าการเปลี่ยนเสา  มุงหลังคาใหม่  ต่อ
เติมกันสาดอาคารอเนกประสงค์ไปทางทิศใต้ของอาคารขนาดกว้าง  4.50 เมตร   ยาว  32  เมตร  ได้
ด าเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน  ได้ต่อเติมหน้าอาคาร 2  โดยต่อเติมเป็นกันสาด  ขนาดกว้าง  
4.50  เมตร   ยาว  38   เมตร  โรงเรียนไดด้ าเนินการจัดท าฐานเสาธงโรงเรียนใหม่  ซ่ึงได้รับบริจาคเงินสมทบ
จากผู้มีจิตศรัทธา จ านวน  20,000  บาทเมื่อปีที่แล้ว ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุรายการโต๊ะเก้าอ้ี
นักเรียนมัธยม  จ านวน  20  ชุดเป็นเงิน 33,600  บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณงบด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนดีประจ าต าบลรุ่นที่ 3 จ านวน  5,000  บาทเพ่ือจัดท าป้ายโรงเรียนดีศรีต าบลและทาสีโรงเรียน 

ปี พ.ศ. 2555  ได้รับงบซ่อมแซมโรงฝึกงาน จ านวน  75,000  บาท ด าเนินการซ่อมแซมหลังคาโรง
ฝึกงาน เปลี่ยนหลังคาสังกะสีใหม่บางส่วน เปลี่ยนไม้แปรโครงหลังคาใหม่ ได้รับจัดสรร Tablet ให้กับนักเรียน
ชั้น ป.1 จ านวน  17  เครื่อง 

ปี พ.ศ. 2556  ช่วงปลายเดือนมีนาคม นายสุวิศิษฎ์  สุคนธจินดา ผู้อ านวยการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง  
นายนพดล  นวลแสง  ครู/ครูช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ  วันที่  2  สิงหาคม  2556 
นายขวัญ  พันธ์จันทร์  เดินทางมารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจันลม  เดือนตุลาคม  2556 ได้
จัดสร้างโต๊ะอาหารกลางวันพร้อมม้านั่ง  จ านวน  6  ชุด ( 72  ที่นั่ง)  มูลค่า  20,000  บาท   เดือน 
พฤศจิกายน  ปรับปรุงติดตั้งเหล็กดัดอาคารสถานธรรม  มูลค่า  20,021  บาทและในปีนี้โรงเรียนได้รับการ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายศูนย์อาเซียน(ASEAN Network School) กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตะเคียนลมศักดิ์  เป็นโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจนเป็นโรงเรียนสีขาวและ
โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีต าบล  
 ปี พ.ศ. 2557  วันที่  2-3  มกราคม จัดท าผ้าป่าสร้างรั้วคอนกรีตเพ่ิมเติมและศาลาไทยอเนกประสงค์   
มูลคา่    700,004 บาท  วันที่  6  มกราคม  วันที่  22  มกราคม  ติดตั้งกล้อง CCTV  จ านวน  9  ตัว  ราคา  
35,000  บาท  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 240 BTU จ านวน  1  เครื่องราคา 39,000  บาท ไว้ที่ห้องสมุด  
ตุลาคม 2557  ได้รับงบโรงเรียนดีศรีต าบล รุ่นที่ 3 จ านวน  500,000  บาท ด าเนินการปูกระเบื้องอาคาร 
สปช.105/29  อาคารสถานธรรม ติดตั้งฝ้าอาคารสถานธรรม  พฤศจิกายน 2557 ได้รับงบประมาณปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1 ซ จากกองทุนการศึกษาฯ  62,000  บาท  ได้รับงบงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารแบบ ป.1 ซ จาก สพฐ.  62,000 บาท จัดซื้อโต๊ะประชุม  1  ชุด  ราคา 20,000 บาท  ได้รับจัดสรร
อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  จ านวน 1 หลังราคา 3,407,000  บาท 
 ปี พ.ศ. 2558   วันที่  12  สิงหาคม  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องสมุดใหม(่อาคารสถานธรรมเดิม) 
จ านวน  4  เครื่อง เป็นเงิน  103,600  บาท  วันที่  23  เมษายน  ได้จัดท าพิธียกเสาเอกอาคาร สปช.105/29 
(อาคาร 3) มูลค่า  3,407,000  บาท และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2558ปี พ.ศ. 2559  วันที่ 
22  มกราคม ได้ปรับปรุงถนนคอนกรีต  ปูทางเท้า ต่อเติมรางน้ าอาคาร ป.1 ซ อาคาร สปช. 105/29  และ
ต่อเติมหลังคาโรงจอดรถด้านหลังอาคารเรียน ป.1 ซ จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 150,000 บาท  ได้รับจัดสรร
ครุภัณฑจ์ากโครงการโรงเรียนประชารัฐ  ติดตั้งทีวี ขนาด  32  นิ้ว จ านวน  12 ห้องเรียนและติดตั้ง
ห้องควบคุมประกอบไปด้วยตู้ควบคุม ทีวี เครื่องควบคุม เครื่อง VDO จ านวน  1  ห้อง  
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ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด) เป็นเงิน  417,000 บาท
เพ่ือด าเนินการตามกิจกรรมที่ขออนุมัติไป  

ปี พ.ศ. 2560  วันที่  30  เมษายน ปรับปรุงเวที ปูพื้นกระเบื้องใต้อาคาร สปช.105/29 เป็นเงิน  
150,000 บาท ได้จากงบผ้าป่าศิษย์เก่า ชุมชน บุคลากรในโรงเรียนและผู้มีจิตศรัทธา   
 ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  นายจ านาน  ไพบูลย์  ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านจันลม ตามค าสั่งศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 362/2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

2. ภำรกิจสถำนศึกษำ  
 2.1 ภารกิจตามกฎหมาย 
   2.1.1 จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   2.1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
   2.1.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีประสบการณ์ มีความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
   2.1.4 จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน 
   2.1.5 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมประชาธิปไตย และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็น คนดี คนเก่งและมีความสุข 
   2.1.6 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  และไม่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
   2.1.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   2.1.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
   2.1.9 จัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
   2.1.10 บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีระบบและประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กร  
 2.2 ภารกิจตามนโยบาย 
   2.2.1 ปฏิบัติตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
   2.2.2 ปฏิบัติตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2.2.3 ปฏิบัติตามนโยบายการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.3 ภารกิจตามมาตรฐานสถานศึกษา 
   2.3.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   2.3.2 ส่งเสริม  สนับสนุน  การน าสื่อเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
   2.3.3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
   2.3.4 ประสานความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา 
   2.3.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่จบการศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
   2.3.6 ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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3. สภำพทั่วไป 
  3.1  ที่ตั้ง 
  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที ่ 8  ต าบลลมศักดิ์  .อ าเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ 
  ห่างจากอ าเภอขุขันธ์   จ านวน  17  กิโลเมตร 
  ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน  54  กิโลเมตร 
  ห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  จ านวน   22  กิโลเมตร 
     3.2  เขตบริการของโรงเรียน 
 เขตบรกิารของโรงเรียนบ้านจันลม   ประกอบด้วย เขตพ้ืนที่การปกครองจ านวน 1  ต าบล  5  
หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านกลาง (หมู่ที่ 4) บ้านยาง (หมู่ท่ี 7) บ้านจันลม (หมู่ท่ี 8) บ้านวิทย์ - บ้านตาเยีย (หมู่ท่ี 9) 
บ้านลมศักดิ ์(หมู่ที่ 11)  
 3.3  ประชากร 
 ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนบ้านจันลมมีประชากร  รวมทั้งสิ้น  1,528  คน  แยกเป็นชาย   
จ านวน 768 คน  และหญิง จ านวน  760  คน โดยมีประชากรวัยเรียน  (อายุ 4 - 17 ปี) ที่อาศัยอยู่ในเขต
บริการ  จ านวน  250 คน  หรือร้อยละ 16.36 ของประชากรทั้งหมด   ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตำรำง 1 จ ำนวนประชำกรในเขตบริกำรของโรงเรียนบ้ำนจันลม  จ ำแนกตำมเพศและเขตกำรปกครอง 

ต าบล / ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร  (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ต ำบล ลมศักดิ์    
1.  บ้านกลาง 170 168 338 
2.  บ้านยาง 129 120 249 
3.  บ้านจันลม 187 194 381 
4.  บ้านวิทย์  บ้านตาเยีย 148 136 284 
5.  บ้านลมศักดิ์ 134 142 276 

รวมทั้งหมด 768 760 1,528 
ที่มา  : ข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
  3.4  ลักษณะภูมิประเทศ   
            ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียนบ้านจันลมเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มสลับที่ดอน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้
ประโยชน์ในด้านการเกษตรโดยเฉพาะการท านา  มีแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น หนองน้ า ลักษณะดินเป็นดินร่วน
ปนทราย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอขุขันธ์  มีลักษณะทางภูมิอากาศเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน 
ฤดูฝนและฤดูหนาว       
 3.5  การคมนาคมขนส่ง    
   ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านจันลม    มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ระหว่างหมู่บ้าน  ตัดผ่าน 
โรงเรียน  ปัจจุบันนับว่า สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมีเครือข่ายการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ซึ่ง
ประกอบด้วยทางหลวงชนบทหมายเลข 3016  เป็นถนนสายอ าเภอไพรบึง - บ้านบิง   ถนนลาดยาง  2  
ช่องทางการจราจรและทางหลวงชนบทหมายเลข 3008  เป็นถนนสายบ้านจันลม - บ้านหนองแคน (ไป
จังหวัดศรีสะเกษ) ถนนลาดยาง  2  ช่องทางการจราจร 
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 3.6  การเศรษฐกิจ 
  สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพ้ืนที่ภายในเขตบริการของโรงเรียนบ้านจันลม ส่วนใหญ่จะประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักประกอบด้วย การท านา  พืชเศรษฐกิจ ที่ท ารายได้เข้าหมู่บ้าน ได้แก่ ข้าว ฐานะ
ทางเศรษฐกิจรายได้เฉลี่ย/ครอบครัว/ปี  ประมาณ  24,000  บาท จ านวนคนเฉลี่ย/ครอบครัว  5  คน/
ครอบครัว 
             ทั้งนี้  จากการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2559  ซึ่งมีจ านวนประชากรที่มีงานท า
และมีรายได้ต่อปี สูงกว่า 24,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด คิดเป็นรายได้เฉลี่ย 
ต่อคนต่อปี  30,000  บาท  
      
 3.7 สาธารณสุข 
   ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านจันลม   มีจ านวนสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก ่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
     3.8 นับถือศาสนา 
             ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนบ้านจันลม   นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 98.85  รองลงมานับ
ถือศาสนาคริสต์  ร้อยละ 1.15       
  สรุปข้อมูลทำงสังคมและภูมิศำสตร์  ปีกำรศึกษำ 2561 
  1. เนื้อท่ีทั้งหมดของเขตบริการ                                       6       ตารางกิโลเมตร 
  2. ประชากรทั้งหมด (นับถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)  1,528 คน 

-  ชาย (ร้อยละ 50.26)    768 คน 
-  หญิง (ร้อยละ 49.74)    760 คน  

  หมู่บ้านที่มีประชากรมากท่ีสุด คือ 
-   บ้านจันลม    381 คน 

  หมู่บ้านที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ 
-   บ้านยาง    249 คน 

  3. จ านวนครัวเรือนทั้งหมด    530 ครัวเรือน 
 4. การปกครองและการบริหาร 

-  หมู่บ้าน     11  แห่ง 
-  องค์การบริหารส่วนต าบล      1  แห่ง 
-  เทศบาล      -  แห่ง 

   -  การศาสนามีวัด      2       แห่ง 
  3.9 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการนอกระบบ  
            โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการนอกระบบที่เอ้ืออ านวยต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน แสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 2 
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ตำรำง  2  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรใช้แหล่งวิชำกำรในและนอกระบบ 

แหล่งเรียนรู้ ในสถำนศึกษำ นอกสถำนศึกษำ 
1. ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 1. ห้องสมุด 1. วัดจันลม 
2. สวนสมเด็จศรีนครินทร์ 2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

    ต าบลวิทย ์
3. ปราสาทสระก าแพงใหญ่ 3. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3. อบต.ลมศักดิ์ 
4. วัดพระธาตุเรืองรอง 4. ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 4. หนองน้ าบ้านจันลม 
5. วัดล าภู 5. สวนสมุนไพร 5. บ้านของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. วัดเขียนบูรพาราม 6. สนามกีฬา 6. ป่าตะกวน 
7. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าจ.ศรีสะเกษ 7. สระน้ า 7. ตลาดอ าเภอขุขันธ์ 
8. ปราสาท(ลุมพุก)ตาเล็ง 8. แปลงปลูกผัก 8. สวนสมเด็จศรีนครินทร์ 
9. ผามออีแดง 9. ป้ายนิเทศ,มุมต่างๆใน

ห้องเรียน  
9. สวนสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 

10. ปราสาทปรางค์กู่ 10. ห้องสื่อ BBL 10. วัดพระธาตุเรืองรอง 
ที่มา : ข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
  

4. สภำพปัจจุบัน 
ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ  

ตำรำง  3 จ ำนวนข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 - 2561  
ประเภท ปีการศึกษา 

2558 
(คน) 

ปีการศึกษา  
2559 
(คน) 

ปีการศึกษา 
2560 
(คน) 

ปีการศึกษา 
2561 
(คน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน/รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 1 1 1 
คร ู 15 15 16 16 
พนักงานราชการ - - - - 
ลูกจ้างประจ า - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว 4 4 4 4 
รวมทั้งสิ้น 20 20 21 21 

ที่มา : สารสนเทศด้านบุคลากร ปีการศึกษา . 2558 – 2561 
 จากตาราง  3 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจันลม ปีการศึกษา 2560 
เพ่ิมข้ึน จ านวน 1 คน ส่วนในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนคงท่ี 
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ตำรำง 4 จ ำนวนผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
           ปีกำรศึกษำ 2558 - 2560 

ระดับการ ศึกษา 
 
 
ต าแหน่ง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

ต่ า
กว

า่ป
ริญ

ญา
 

รว
ม 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

ต่ า
กว

า่ป
ริญ

ญา
 

รว
ม 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

ต่ า
กว

า่ป
ริญ

ญา
 

รว
ม 

ผอ./รองผอ. - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 
คร ู - 1 14 - 15 - 1 14 - 15 - 1 15 - 16 
ลูกจ้างชั่วคราว - - 3 1 4 - - 3 1 4 -  1 1 4 

รวมทั้งสิ้น - 2 17 1 20 - 2 17 1 20 - 2 17 1 21 
ที่มา :   สารสนเทศด้านบุคลากร ปีการศึกษา 2558 – 2560 
 จากตาราง 4 พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
จ านวน 2 คน  ระดับปริญญาตรี จ านวน 17 คน และต่ ากว่าปริญญา จ านวน  1 คน  

 
 
 

ตำรำง 5 จ ำนวนอำคำรสถำนที่ของโรงเรียนในสังกัดที่มีอำยุกำรใช้งำนเกิน 30ปี  
           ปีกำรศึกษำ 2558 - 2560 

 
 

ประเภท 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน
(หลัง) 

อายุ
เกิน 
30 ปี 
(หลัง) 

ร้อยละ จ านวน
(หลัง) 

อายุ
เกิน 
30 ปี 
(หลัง) 

ร้อยละ จ านวน
(หลัง) 

อายุ
เกิน 
30 ปี 
(หลัง) 

ร้อยละ 

อาคารเรียน 3 - - 3 - - 3 - - 
อาคาร
อเนกประสงค์ 

1 - - 1 - - 1 - - 

ส้วม 3 3 100.00 3 3 100.00 3 3 100.00 
บ้านพักครู 2 - - 2 - - 2 - - 
รวม 9 3 33.33 9 3 33.33 9 3 33.33 

ที่มา : ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ (B-OBEC) ปีการศึกษา 2558 – 2560 
 จากตาราง 5 พบว่า อาคารเรียนมี จ านวน 3 หลัง อาคารอเนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง ส้วม 
จ านวน  3 หลัง และบ้านพักครู จ านวน 2 หลัง  ส่วนอาคารสถานที่ที่มีอายุการใช้งานเกิน 30 ปี มี 
จ านวน 3 หลัง 
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ตำรำง 6 จ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน และอัตรำส่วนจ ำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน ปีกำรศึกษำ 2558-2560   

 
ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

นร. 
ห้อง 
เรียน 

อัตราส่วน 
นร : ห้อง นร. 

ห้อง 
เรียน 

อัตราส่วน 
นร : ห้อง นร. 

ห้อง 
เรียน 

อัตราส่วน นร 
: ห้อง 

อนุบาลปีที ่2 28 1 28:1 20 1 20:1 21 1 21:1 
อนุบาลปีที ่3 27 1 27:1 28 1 28:1 17 1 17:1 

รวม 55 2 27:1 48 2 24:1 38 2 19:1 
ประถมศึกษาปีที่ 1 14 1 14:1 26 1  26:1 27 1 27:1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 35 1 35:1 17 1 17:1 25 1 25:1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 25 1 25:1 35 1 35:1 18 1 18:1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 1 13:1 26 1 26:1 37 1 37:1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 31 1 31:1 13 1 13:1 25 1 25:1 
ประถมศึกษาปีที่ 6 29 1 29:1 31 1 31:1 15 1 15:1 

รวม 147 6 24:1 148 6 24:1 147 6 24:1 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 1 17:1 24 1 24:1 28 1 28:1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 29 1 29:1 16 1 16:1 22 1 22:1 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 17 1 17:1 27 1 27:1 15 1 15:1 

รวม 63 3 21:1 67 3 22:1 65 3 21:1 
รวมทั้งสิ้น 265 11 24:1 261 11 23:1 250 11 22:1 

ที่มา : เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2558 – 2560 
 จากตาราง  6 พบว่าอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องลดลงในปี 2560 ในระดับก่อนประถมศึกษา ส่วนใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีอัตราส่วนคงท่ี 
 
5. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 โรงเรียนบ้านจันลม เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  มีการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด รายละเอียดดังแผนภูมิ 1 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 1 โครงสร้ำงกำรบรหิำรของโรงเรียนบ้ำนจันลม 

ผู้อ ำนวยกำร 
นำยจ ำนำน    ไพบูลย์ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รองผู้อ ำนวยกำร 
- 

งำนวิชำกำร 
นำยนพดล   นวลแสง 

งำนงบประมำณ 
นำงลัดดำ   ใจนวน 

งำนกำรบริหำรท่ัวไป 
นำยสุพจน์  บุญตำ 

 
11. การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 

1. การพัฒนาหรือด าเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 

2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 

3. การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 

4. การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

6. การวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ 

9. การนิเทศการศึกษา 

10. การแนะแนว 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

13. การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น 

14. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษา 

15. การจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา 

16. การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

17. การพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการจ่ายเงิน 

19. การจัดท าบัญชีการเงิน 

20. การจัดท ารายงานทางการเงิน
และงบการเงิน 

11. การวางแผนพัสดุ 21. การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์
บัญชี ทะเบียนและรายงาน 

1. การจัดท าแผนงบประมาณและ
ค าขอต้ังงบประมาณฯ 

2. การท าแผนปฏิบัติการฯ 

3. การอนุมัติการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

5. การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
6. การตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช้งบประมาณ 

7. การตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

8. การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา 
9. กองทุนเพื่อการศึกษา 

10. การบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 

12. การก าหนดแบบรูปรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณฯ 

13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสาร-
สนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ 

14. การจัดหาพัสดุ 

15. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา
และจ าหน่ายพัสดุ 

16. การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน 

17. การพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 

2. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

4. การเปลี่ยนต าแหน่งใหสู้งข้ึน การย้าย
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

5. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อน
ข้ันเงินเดือน 

6. การลาฯ 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

8. การด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 

9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน 
10. การายงานการด าเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ 

14. การขอพระราชกาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

15. การประเมินวิทยฐานะ 

16. การส่งเสริมและยกย่อง   
เชิดชูเกียรติ 

19. การขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูฯ 

20. การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

12. การออกจากราชการ 

13. การจัดระบบและการ
จัดท าทะเบียนประวัติ 

17. ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

18. งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
และจริยธรรมข้าราชการครูฯ 

1. การพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

2. การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

3. การวางแผนการบริหาร
การศึกษา 

4. การวิจัยและพัฒนา
นโยบายและแผน 

6. การพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

7. งานเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

8. การด าเนินการธุรการ 

9. การดูแลอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม 
10. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 

12. การจัดต้ัง ยุบ รวม 
เลิกสถานศึกษา 

13. ประสานงานการจัด
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย 

14. การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

15. การทัศนศึกษา 
16. งานกิจการนักเรียน 

19. งานประสานราชการกับ
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน  

11. การรับนักเรียน 

17. การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา 
18. งานประสานการจัดการ 
ศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่น
ที่จัดการศึกษา 

20. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  
21. การจัดระบบการควบคุม
ภายใน  
22. จัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ลงโทษนักเรียน  

5. การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร
กระบวนการ 

งำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
นำงน้อย   พันธ์จันทร์ 

 
งำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

นำงน้อย   พันธ์จันทร์ 
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6.  ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2558 - 2561 
    6.1 ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 
 โรงเรียนบ้านจันลม บริหารจัดการศึกษาโดยองค์คณะบุคคลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
มีผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในการก าหนดนโยบายให้โรงเรียนจัดการศึกษาให้กับกลุ่มประชากรวัยเรียน 
อายุ 4-17 ปี ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านจันลม  เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ซึ่งสามารถแสดงผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 - 2561 รายละเอียด
ดังนี้ 
         6.1.1 อัตรำกำรเข้ำเรียน 
ตำรำง 7 อัตรำกำรเข้ำเรียนของประชำกรวัยเรียนกลุ่มอำยุ 4-17 ป ีในเขตบริกำรเข้ำเรียนในโรงเรียน  
           ปีกำรศึกษำ 2558 - 2561 

 
ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ประชากร
วัยเรียน 

นร. ร้อยละ ประชากร
วัยเรียน 

นร. ร้อยละ ประชากร
วัยเรียน 

นร. ร้อยละ ประชากร
วัยเรียน 

นร. ร้อยละ 

อบ.1 20 22 100 21 17 80.95 18 15 83.33 20 22 100 
อบ.2 23 22 95.65 20 22 100 21 17 80.95 18 22 100 

รวม 43 44 100 41 40 97.56 39 32 82.05 38 44 100 
ชั้น ป.1 21 18 85.71 23 22 95.65 20 22 100 21 18 85.71 
ชั้น ป.2 21 26 100 21 18 85.71 23 22 95.65 20 26 100 
ชั้น ป.3 28 24 85.71 21 26 100 21 18 85.71 23 24 100 
ชั้น ป.4 20 18 90.00 28 24 85.71 21 26 100 21 18 85.71 
ชั้น ป.5 24 33 100 20 18 90.00 28 24 85.71 21 33 100 
ชั้น ป.6 20 22 100 24 33 100 20 18 90.00 28 22 78.57 

รวม 134 141 100 137 141 100 133 130 97.74 134 141 100 
ชั้น ม.1 22 12 54.54 20 22 100 24 33 100 16 12 75.00 
ชั้น ม.2 34 25 73.52 22 12 54.54 20 22 100 24 25 100 
ชั้น ม.3 25 23 92.00 34 25 73.52 22 12 54.54 24 23 95.83 

รวม 81 60 74.07 76 59 77.63 66 67 100 68 60 100 
รวมทั้งสิ้น 258 245 94.96 254 240 94.49 238 229 96.22 240 245 100 

ที่มา : เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2558 – 2561 
 จากตาราง 7 พบว่า อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ 4-17 ปี ในเขตบริการเข้า
เรียนในโรงเรียนในปีการศึกษา 2558-2560 มีจ านวนลดลง แต่ในปีการศึกษา 2561 อัตราการเข้าเรียนของ
ประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ 4-17 ปี ในเขตบริการสูงขึ้น 
 

ตำรำง 8 จ ำนวนเด็กด้อยโอกำส จ ำแนกตำมระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2558 – 2561 

ระดับ 
เด็กด้อยโอกาส 

ปีการศึกษา 
2558 

ร้อยละ 
ปีการศึกษา 

2559 
ร้อยละ 

ปีการศึกษา 
2560 

ร้อยละ 
ปีการศึกษา 

 2561 
ร้อยละ 

ก่อน
ประถมศึกษา 

52 90.90 49 97.50 40 90.90 40 90.90 

ประถมศึกษา 141 96.45 142 95.74 136 96.45 136 96.45 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

63 100 67 96.61 60 100 60 100 

รวม 256 96.33 258 96.25 236 96.33 236 96.33 
ที่มา : เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 – 2561 
 จากตาราง 8 พบว่า ในปีการศึกษา 2558-2559 เด็กด้อยโอกาสมีอัตราเพ่ิมขึ้น  ส่วนปี
การศึกษา 2560-2561 เด็กด้อยโอกาสมีอัตราลดลง 
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ตำรำง 9 จ ำนวนเด็กพิเศษเรียนร่วม จ ำแนกตำมระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2558 – 2561 

ระดับ 

เด็กพิเศษเรียนร่วม 
ปี

การศึกษา 
2558 

ร้อยละ ปี
การศึกษา 

2559 

ร้อย
ละ 

ปี 
การศึกษา 

2560 

ร้อยละ ปี 
การศึกษา 

2561 

ร้อยละ 

ก่อนประถมศึกษา - - - - - - - - 
ประถมศึกษา 21 67.74 26 76.47 32 84.21 32 80.00 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

10 32.26 8 23.53 6 15.79 8 20.00 

รวม 31 11.70 34 12.88 38 15.20 40 16.33 
ที่มา : เอกสารสารสนเทศเด็กพิเศษเรียนร่วม ปีการศึกษา 2558 – 2561 
 จากตาราง 9 พบว่า เด็กพิเศษเรียนร่วมระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษามีอัตราเพิ่มขึ้น   

       6.1.2 อัตรำกำรจบกำรศึกษำ 
ตำรำง 10 จ ำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตร ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และ   
            ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ 2558-2560 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

นร.ต้นปี จบการ  
ศึกษา 

ร้อยละ นร.ต้นปี จบการ  
ศึกษา 

ร้อยละ นร.ต้นปี จบการ  
ศึกษา 

ร้อยละ 

ป.6 29 29 100 35 35 100 15 15 100 
ม.3 14 14 100 27 27 100 15 13 86.67 

ที่มา :   เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2560 
 จากตาราง 10 พบว่าในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรครบทุกคน  
ส่วนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังมีนักเรียนเรียนไม่จบหลักสูตร  สาเหตุเนื่องมาจากย้ายไปศึกษาต่อที่ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

       6.1.3 อัตรำกำรเรียนต่อ  
ตำรำง 11 จ ำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำและเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ปีกำรศึกษำ 2558-2560 

รายการ ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
จบการ 
ศึกษา  

เรียนต่อ   ร้อยละ จบการ 
ศึกษา   

เรียนต่อ   ร้อยละ จบการ 
ศึกษา   

เรียนต่อ   ร้อยละ 

จบ ป.6 เรียน
ต่อ ม. 1 

29 29 100 35 35 100 15 15 100 

จบ ม.3 เรียนต่อ             
ม.4/สายอาชีพ 

14 14 100 27 27 100 13 13 100 

ที่มา :   เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2560 
 จากตาราง 11 พบว่า นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อใน
ระดับสูงขึ้นครบทุกคน 

 6.2 ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ   
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 โรงเรียนบ้านจันลม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ขับเคลื่อน
นโยบายให้โรงเรียนจัดการศึกษาให้กับนักเรียน เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาและมีคุณลักษณะทีพึง
ประสงค์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งสามารถแสดงผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558-
2560  รายละเอียดดังนี้ 
 

ตำรำง  12  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 จ ำแนกรำย 
              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2558-2560 

        ระดับ 
กลุ่มสาระฯ 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
สพฐ. เขตฯ ร.ร. สพฐ. เขตฯ ร.ร. สพฐ. เขตฯ ร.ร. 

ภาษาไทย 48.39 47.17 46.98 51.88 52.64 56.25 45.29 44.84 54.37 
คณิตศาสตร์ 41.76 39.58 39.83 38.76 37.05 38.2 35.55 34.56 34.23 
วิทยาศาสตร์ 41.55 40.47 39.34 40.27 38.94 38.6 38.13 37.98 42.23 
ภาษาต่างประเทศ 36.61 33.23 38.19 31.11 28.99 31.4 32.73 31.18 43.46 
สังคมศึกษา 47.64 47.46 49.1 45.08 44.24 41.9 - - - 

ที่มา  :  เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2558-2560 
  หมายเหตุ  O–NET (Ordinary National Educational Test) คือ แบบสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ ขั้นพ้ืนฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) และในปี 2560 ไม่มีการสอบในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
 จากตาราง 12 พบว่า ในวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(O–NET) 3 ปีย้อนหลังสูงกว่าระดับประเทศ และวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ในปี 2559 
และปี 2560 ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ในปี 2560 แต่ส่วนใหญ่ยังมีค่าเฉลี่ยต่ า
กว่าร้อยละ 50 วิชาที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ วิชาคณิตศาสตร์ 
ตำรำง 13  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 จ ำแนกรำยกลุ่มสำระ 
              กำรเรียนรู้ปีกำรศึกษำ 2558 -2560 

        ระดับ 
กลุ่มสาระฯ 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
สพฐ. เขตฯ ร.ร. สพฐ. เขตฯ ร.ร. สพฐ. เขตฯ ร.ร. 

ภาษาไทย 42.89 42.11 39.93 46.81 42.98 38.67 48.77 44.91 43.77 
คณิตศาสตร์ 32.42 28.02 29.66 29.53 23.94 27.23 26.55 20.97 23.38 
วิทยาศาสตร์ 37.88 34.58 35.86 35.12 32.17 31.5 32.47 29.82 32.77 
ภาษาต่างประเทศ 30.16 26.38 31.57 31.39 27.26 30.42 30.14 27.2 28.77 
สังคมศึกษา 46.42 43.08 40.57 49.34 45.52 41.08 - - - 

ที่มา  :  เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2558-2560 
   หมายเหตุ  O–NET (Ordinary National Educational Test) คือ แบบสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ  ขั้นพ้ืนฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) และในปี 2560 ไม่มีการสอบในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
 จากตาราง 13 พบว่า ในวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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(O–NET) สูงกว่าระดับประเทศในปี 2558 ส่วนวชิาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ในปี 2560 
แต่ส่วนใหญ่ยังมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50  วิชาที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ วิชาคณิตศาสตร์ 

ตำรำง 14  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จ ำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้        
              ปีกำรศึกษำ 2558-2560  
           ระดับ 
กลุ่มสาระฯ 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
สพฐ. เขตฯ ร.ร. สพฐ. เขตฯ ร.ร. สพฐ. เขตฯ ร.ร. 

ความสามารถ 
ด้านภาษา 

46.64 39.04 37.74 50.29 48.57 48.57 51.94 51.50 43.95 

ความสามารถ 
ด้านค านวณ 

40.71 33.15 36.54 37.35 35.19 30.76 38.38 36.83 26.81 

ความสามารถ 
ด้านเหตุผล 

48.56 42.37 46.02 52.62 50.76 50.76 44.98 46.32 40.65 

ที่มา  :  เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2558-2560 
หมายเหตุ  NT (National Test) คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยประเมินใน 3 รายวิชา คือ ความสามารถด้านภาษา  ความสามารถด้านค านวณ 
ความสามารถด้านเหตุผล 
  จากตาราง 14 พบว่า ความสามารถด้านภาษา  ความสามารถด้านค านวณมีค่าต่ ากว่า
ระดับประเทศทุกด้านและมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ความสามารถด้านค านวณมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  

6.3 ด้ำนประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร 
  โรงเรียนบ้านจันลมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 บริหารจัด
การศึกษาให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ โดยมีผลการด าเนินงานด้านประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2558-2560  รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำรำง  15  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560  
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               ระดับกำรศึกษำปฐมวัยจ ำแนกเป็นรำยมำตรฐำน   

มาตรฐาน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

1. มาตรฐานคุณภาพเด็ก 
1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 4.50 88.46 
1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 4.75 89.74 
1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 4.75 91.02 
1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 4.00 79.48 
2. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
2.1 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 5.00 100 
2.2 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 4.28 85.60 
2.3 แนวการจัดการศึกษา 4.40 88.00 
2.4 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎ 
     ในกฎกระทรวง  

4.50 88.46 

3. มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
     อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4.50 88.46 

4. มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
4.1 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาวิสัยทัศน์ จุดเน้นของ 
     การศึกษาปฐมวัย 

5.00 100 

5. มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
5.1 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปเพื่อยกระดับคุณภาพ 
     ให้สูงข้น 

4.00 100 

ที่มา : สารสนเทศผลการประเมินคุณภาพรอบสอง 
 จากตาราง 15 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษารอบสอง  ระดับการศึกษา
ปฐมวัยมีมาตรฐานทีต่้องเร่งด าเนินการคือ มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพเดก็  ตวับ่งชีท่ี้ 4  พัฒนาการ
ด้านสติปญัญา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำรำง  16  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับกำรศึกษำ 
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               ขั้นพื้นฐำนจ ำแนกเป็นรำยมำตรฐำน  

มาตรฐาน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

มำตรฐำนที่1 ผลกำรจัดกำรศึกษำ   
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 9.42 94.2 
2 .ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 8.87 88.7 
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 8.64 86.4 
4. ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  7.25 72.5 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 10.16 50.8 
6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 8.00 80 
7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 100 
8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 4.83 96.6 
มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   
9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 100 

10.ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5.00 100 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
11. ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 100 
12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน แบะ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 100 

ที่มา : สารสนเทศผลการประเมินคุณภาพรอบสอง 
           จากตาราง 16 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษารอบสอง ระดบัขัน้พื้นฐาน      
มีมาตรฐานทีต่้องเร่งด าเนินการปรับปรุงแก้ไข คือ มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที ่4 ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น 
และตัวบ่งชี้ที ่5 สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำรำงท่ี 17 แสดงจ ำนวนนักเรียน/ครู กรรมกำรสถำนศกึษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้น ำชุมชน  
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               ผู้ปกครองที่ได้รับรำงวัลที่ส ำคัญ  ฯลฯ   

ชื่อรำงวัล หน่วยงำน/ระดับ ชื่อผู้ได้รับรำงวัล 
2558 
-โรงเรียนผ่านการประเมินเศรษฐกจิพอเพียง สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 โรงเรียนบ้านจันลม 
-สถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านจันลม 
หนึ่งแสนครูด ี คุรุสภา นางรจนา   พลค า 
หนึ่งแสนครูด ี คุรุสภา นางเนตรชนก   บุญตา 
หนึ่งแสนครูด ี คุรุสภา นางสาวสาวน ี สุขพันธ ์
ครูแสนด ี(ครูดีที่น่าศรัทธา) สพป.ศรสีะเกษเขต 3 นายนพดล    นวลแสง 
ครูแสนดี (ครูดีที่ศิษยร์ัก) สพป.ศรสีะเกษเขต 3 นางลัดดา   ใจนวน 
 
เด็กและเยาวชนดเีด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ประจ าปี 2559  สาขาวิทยาศาสตร์ 

 
สพป.ศรสีะเกษเขต 3 

นักเรียน 
เด็กชายอักษร  พันธ์จันทร ์

ถ้วยพระราชทานรองชนะเลิศอันดบั 2  
การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1-ม.3) 

ถ้วยพระราชทานพลเอกหญิง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้(จปร.)  
จังหวัดนครนายก “โครงการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
การบิน” 

1.เด็กชายอักษร  พันธ์จันทร ์
2.เด็กชายอัครเดช  พงษ์วัน 

เหรียญเงิน  
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับช้ัน  
ป.1-ป.3 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ณ จังหวัดสรุินทร ์

1.เด็กชายวัชรินทร์  ตุ้มวงษา 
2.เด็กชายธันวา    สุพันธ ์

เหรียญทอง ชนะเลิศ  
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1.เด็กชายธันวา  สุพันธ ์
2.เด็กชายวัชรินทร์  ตุ้มวงษา 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด
มารยามงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  
ป.1- ป.6  

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1.เด็กหญิงนิสาชน  ทานะเวช 
2.เด็กชายปฏิพัทธ์  ภูมิภักด ี
   

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2  
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1 -ม.3 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 เด็กหญิงอรชร  อายุวงษ ์
 

เหรียญทอง   
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1.เด็กหญิงมณฑกานต์  ทองมนต์ 
2.เด็กชายวโรดม  พันธ์แก่น 

เหรียญทอง  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง  
ม.1-ม.3 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 เด็กหญิงอรยา  ยอดพราหมณ ์

เหรียญทอง  
การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิงป.1-ป.6 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 เด็กหญิงปนิดา  สุพันธ์ 

เหรียญทอง  
การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-
ม.3 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 เด็กหญิงอรยา  ยอดพราหมณ ์

เหรียญเงิน 
การปั้นดินน้ ามัน  ปฐมวยั 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นนเทศา 
2. เด็กหญิงนลินญา  สาระพงษ ์
3. เด็กชายวัชรกร  วงษ์ปลั่ง 
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ชื่อรำงวัล หน่วยงำน/ระดับ ชื่อผู้ได้รับรำงวัล 
เหรียญเงิน 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรยีนที่มี
ความบกพร่องทางการเรยีนรู้  
ป.1- ป.6 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 เด็กหญิงสุภารัตน์  เกิดรัมย ์
 

เหรียญทองแดง 
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ป.4-ป.6 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงธันยมาศ   อายุวงษ ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   สาระพงษ ์

เหรียญทองแดง 
การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสดเครื่องเคียง  ป.
4-ป.6 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงปนิดา  สุพันธ์ 
2. เด็กหญิงภักดิจ์ิรา  ไชยทิพย ์
3. เด็กหญิงเขมจริา  สีหะราช 

เหรียญทอง ชนะเลิศ  
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 

เหรียญทอง ชนะเลิศ  
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ 
ป.1-ป.3 

1.เด็กชายธันวา  สุพันธ ์
2.เด็กชายวัชรินทร์  ตุ้มวงษา 

ปี 2559 
รางวัลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มูลนิธิสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา โรงเรียนบ้านจันลม 
เหรียญเงิน 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science 
Show) ป.4-ป.6 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ดวงมณ ี
2. เด็กหญิงพรรณวิภา
กร   เสาวรส 
3. เด็กชายภูมินทร์   ผิวงาม 

เหรียญทอง 
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตามป.1-ป.3 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1. เด็กชายกันตภูมิ   ตุพลิา 
2. เด็กชายพุฒิเมธ  พรหมด ี

เหรียญเงิน 
การประกวดเลา่นิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 . เด็กหญิงธนภรณ์   จันทรด์ ี
 

เหรียญเงิน 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
ป.1-ป.6 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  วรรณทะ
วงษ ์
2. เด็กชายธนธรณ์   ต่อคุณ 
  

เหรียญเงิน 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงอรชร   อายุวงษ ์
  

เหรียญเงิน 
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงเบญจพร   ทองพล 
  

เหรียญเงิน 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงจิราพร  นนเทศา 
 

เหรียญเงิน 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ  
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงจิรพัชร   นนเทศา 
  

เหรียญทอง 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ  
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงปณดิา   สุพันธ ์
  

เหรียญเงิน 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย 
ป.1-ป.6 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1. เด็กชายพัชรกร   ศรีกะชา 
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ชื่อรำงวัล หน่วยงำน/ระดับ ชื่อผู้ได้รับรำงวัล 
เหรียญเงิน 
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก ป.1-ป.3 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1. เด็กชายนพฤทธ์ิ   พันธ์แก่น 
2. เด็กชายสุรสิทธ์ิ   อุปสุข 
  

เหรียญทอง 
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ม.1-ม.3 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงนฤศรา   เสาวรส 
2. เด็กหญิงปรียาภัทร   ศรีดาชาต ิ
3. เด็กหญิงพิชญาภา   อินพาณิช 

เหรียญทอง 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนท่ี
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1. เด็กชายสุรวุฒิ   พันธ์แก่น 
  

ปี 2560 
ครูดีเด่นสาขาปฐมวัย 
ครูดีเด่นสาระสุขศึกษา 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3สพป.ศรีสะ
เกษ เขต 3 

นางอัมพร    ใจนวน 
นายพิชิต   พรหมด ี

เหรียญเงิน 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1.เด็กหญิงนลินญา   สาระพงษ์ 

เหรียญเงิน 
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนวPISAป.1-ป.3 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1.เด็กชายนพฤทธ์ิ    พันธ์แก่น 
 

เหรียญเงิน 
การแข่งขันต่อสมการคณติศาสตร ์(เอแม็ท) 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1.เด็กชายพุฒิเมธ     พรหมด ี
2.เด็กหญิงอนันตญา  อ่อนสะอาด 

เหรียญทองแดง 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ์
ม.1 – ม.3 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1.เด็กชายกฤติพงศ์  ภูมิภักด ี
2.เด็กหญิงวรญัญา  ศรดีาชาต ิ
3.เด็กหญิงศศิกานต์   เพชรแต่ง 

เหรียญทอง 
การประกวดเพลงคณุธรรม ป.4-ป.6 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1.เด็กหญิงกัลยกร   สุขกาย 
2.เด็กหญิงจิราพร   นนเทศา 
3.เด็กหญิงณัฐนันท์  วรรณทะวงษ์ 
4.เด็กหญิงธิดารัตน์  เทพศิลา 
5.เด็กหญิงอาทิตยา    ดอกรักษ ์

เหรียญเงิน 
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1.เด็กหญิงธัญญาพร   บุญตา 
2.เด็กหญิงปณิดา    สุพันธ์ 
3.เด็กหญิงวรญัญา    ศรีดาชาต ิ
4.เด็กชายอภิชาต    ห่อทอง 
5.เด็กหญิงเขมจิรา   สีหราช 

เหรียญเงิน 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1 – ป.3 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1.เด็กชายวัชรกร   วงษ์ปลั่ง 

เหรียญเงิน 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1.เด็กหญิงอภริตา  ยอดบตุร 
 

เหรียญเงิน 
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1.เด็กหญิงธัญญาพร    โตอิ่ม 

เหรียญทอง 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1.เด็กหญิงศิรริัตน์    พันธ์ภักด ี

เหรียญทอง 
การแข่งขันMulti skills competition 
 ม.1-ม.3 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1.เด็กหญิงภัทรวรินทร์   อ่อน
สะอาด 
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ชื่อรำงวัล หน่วยงำน/ระดับ ชื่อผู้ได้รับรำงวัล 
เหรียญเงิน 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu speech) ป.4-ป.6 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1.เด็กหญิงพุทธิดา   สาระพงษ์ 

เหรียญเงิน 
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ป.4-ป.6 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1.เดก็หญงิพรรณวภิากร    เสาวรส 
2.เด็กหญิงเขมจิรา  วรรณวงษ ์
3.เด็กหญิงเปมิกา   อินพาณิช 

เหรียญทอง 
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1.เด็กหญิงธิดารัตน์   สาระพงษ์ 
2.เด็กหญิงเขมจิรา   สีหะราช 

เหรียญเงิน 
การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ(Presentation 
ป.4 - ป.6) 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1.เด็กชายภูมินทร์     ผิวงาม 
2.เด็กชายปฏิพัทธ์   ภูมิภักด ี

เหรียญเงิน 
การปั้นดินน้ ามันปฐมวัย 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 1.เด็กหญิงชนิดาภา    กัลปา 
2.เด็กหญิงณฏัฐณิชา  สุขกาย 
3.เด็กหญิงบุญยุดา   ฝ่ายค าตา 

ที่มา :  ข้อมูลผลการประเมิน SAR ของโรงเรียนปี 2558 – 2560 
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ตำรำงท่ี 18  แสดงผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำน 
                ของสถำนศึกษำ   

รำยกำร/โครงกำรที่ประสบผลส ำเร็จ 
ร้อยละ 

ควำมพึง
พอใจ 

ปีการศึกษา 2558 
1. โครงการบริการเงินอุปกรณ์การเรียนส าหรับนักเรียน ร้อยละ 100 
2. โครงการบริการค่าเครื่องแบบนักเรียน ร้อยละ 100 
3. โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ร้อยละ 90 
4. โครงการเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ร้อยละ 90 
5. โครงการคุณธรรมน าความรู้ ร้อยละ 90 
6. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน ร้อยละ 90 
7. โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร ร้อยละ 100 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาไทย ร้อยละ 90 
9. โครงการโรงเรียนดีมีมาตรฐานมุ่งสู่การประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 90 
10. โครงการห้องปฏิบัติการทันสมัย ผู้เข้าใช้ทันเหตุการณ์ ร้อยละ 90 
11. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 100 
12. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 90 
13. โครงการย่อโลกใบใหญ่ไว้ในก ามือ ร้อยละ 90 
14. โครงการบริการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)ส าหรับนักเรียน ร้อยละ 100 
ปีการศึกษา 2559 
1. โครงการบริการเงินอุปกรณ์การเรียนส าหรับนักเรียน ร้อยละ 100 
2. โครงการบริการค่าเครื่องแบบนักเรียน ร้อยละ 100 
3. โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ร้อยละ 90 
4. โครงการเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ร้อยละ 100 
5. โครงการคุณธรรมน าความรู้ ร้อยละ 90 
6. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน ร้อยละ 90 
7. โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร ร้อยละ 100 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาไทย ร้อยละ 90 
9. โครงการโรงเรียนดีมีมาตรฐานมุ่งสู่การประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 90 
10. โครงการห้องปฏิบัติการทันสมัย ผู้เข้าใช้ทันเหตุการณ์ ร้อยละ 90 
11. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ100 
12. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 90 
13. โครงการบริการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)ส าหรับนักเรียน ร้อยละ 100 
14. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
     อย่างมคีุณภาพ 

ร้อยละ 90 

15. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ 100 



23 
 

รำยกำร/โครงกำรที่ประสบผลส ำเร็จ 
ร้อยละ 

ควำมพึง
พอใจ 

ปีการศึกษา 2560 
1. โครงการพัฒนาการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ร้อยละ 90 
2. โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์คิดจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน  
    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 90 

3. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT ร้อยละ 90 
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 90 
5. โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลนักเรียนรายบุคคล ร้อยละ 90 
6. โครงการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือการ  มีงานท า มีอาชีพ ร้อยละ 90 
7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน ร้อยละ 90 
8. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ร้อยละ 90 
9. โครงการส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ร้อยละ 90 
10. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ร้อยละ 90 
11. โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน ร้อยละ 100 
12. โครงการค่าหนังสือเรียน  ร้อยละ 100 
13. โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน ร้อยละ 100 
14. โครงการอาหารกลางวัน ร้อยละ 100 
15. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ร้อยละ 100 
16. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก ร้อยละ 90 
17. โครงการค่ายวิชาการ ร้อยละ 90 
18. โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ ร้อยละ 90 
19. โครงการพัฒนาการการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ร้อยละ 90 
20. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
     อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 90 

21. โครงการนิเทศ ก ากับ ติดตามภายในแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 90 
22. โครงการการระดมทรัพยากร ร้อยละ 90 
23. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ 90 
24. โครงการทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 90 
25. โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรม ร้อยละ 90 
28. โครงการพัฒนาผ่านกระบวนการวิจัย ร้อยละ 90 
29. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 90 
30. โครงการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ร้อยละ 90 
ที่มา :  ข้อมูลผลการประเมิน SAR ของโรงเรียนปี 2558-2561 
 จากตาราง 18 พบว่า ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 90 ขึ้นไป 
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ตำรำงท่ี  19  แสดงข้อมูลผลกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ                                       

รายการ 
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

บุคคล/
ชุมชน 

องค์กร
เอกชน 

อ่ืน ๆ 
 

รวมทั้งสิ้น 

ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง      
  อาคารเรียนแบบ 
สปช.105/29( ปรับปรุง 2
ชั้น 4 ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง 

   สพป.ศก.3 จัดสรรให้
ปีงบประมาณ 2558 

3,470,000 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบ 

   โครงการกองทุนการศึกษา  
จัดสรรให้ปีงบประมาณ2558 

620,000 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบ 

   สพป.ศก.3 จัดสรรให้
ปีงบประมาณ2558 

620,000 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนที่ช ารุดทรุด
โทรมและประสบอุบัติภัยงบ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3 

   สพป.ศก.3 จัดสรรให้
ปีงบประมาณ2559 

150,000 

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก
ครูแบบ ศก.14ก 

   สพป.ศก.3 จัดสรรให้
ปีงบประมาณ 2559 

200,000 

  อาคารประกอบ      
  ถนน/ทางเดินเท้า      
รวม     5,060,000 
ค่าครุภัณฑ์      
  เครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมจอ MONITOR 
จ านวน 3 ชุด 

   โครงการกองทุนการศึกษา  
จัดสรรให้ปีงบประมาณ2558 

 

ระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง จ านวน 6 
ชุด 
Notebook   
TV 

   สพป.ศก.3จัดสรรให้
ปีงบประมาณ 2558 

 
 
120,000 
19,500 

โต๊ะนักเรียน มอก.1494-
2541#4 ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 120 
ตัว 

   สพป.ศก.3จัดสรรให้
ปีงบประมาณ 2558 

 

เก้าอ้ีนักเรียน มอก.1494-
2541#4 ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 120 
ตัว 

   สพป.ศก.3 จัดสรรให้
ปีงบประมาณ 2558 
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รายการ 
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

บุคคล/
ชุมชน 

องค์กร
เอกชน 

อ่ืน ๆ 
 

รวมทั้งสิ้น 

โต๊ะครู จ านวน 5 ตัว    สพป.ศก.3 จัดสรรให้
ปีงบประมาณ 2558 

 

ตู้เหล็ก 2 ประตู จ านวน 5 
ตัว 

   สพป.ศก.3 จัดสรรให้
ปีงบประมาณ 2558 

 

เครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ 
Canon 287 จ านวน 5 
เครื่อง 

   โรงเรียนจัดสรรใช้เงินผ้าป่า
โรงเรียน ปีงบประมาณ 2559 

12,500 

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วง จ านวน 12 
ชุด 

   โรงเรียนประชารัฐ
ปีงบประมาณ 2559 

 

โทรทัศน์  TCL 43 นิ้ว 
จ านวน 12 เครื่อง 

   โรงเรียนประชารัฐ
ปีงบประมาณ 2559 

 

รวม      
งบด าเนินงาน (วิชาการ)      
  ทัศนศึกษา 

- ปีการศึกษา2558 
- ปีการศึกษา2559 
- ปีการศึกษา2560 

 
 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
65,000 
91,500 
92,720 

  นิทรรศการ      
   แข่งขันกีฬา      
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน      
  ทุนการศึกษา นร.
ยากจน 
    - ปีการศึกษา 2560 
    - ปีการศึกษา 2561 

     
81500 
109000 

อ่ืน ๆ (ระบุ)      
ที่มา :  : ทะเบียนคุมงบประมาณการระดมทรัพยากรของโรงเรียน) 
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7. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 3 ปีย้อนหลัง  
    จากผลการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านจันลม ใน 3 ปีย้อนหลัง สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
 7.1 ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 
  7.1.1 ประชากรวัยเรียนบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงบริการการศึกษา โดยเฉพาะผู้เรียนที่
อพยพย้ายตามผู้ปกครอง  
  7.1.2 จ านวนเด็กด้อยโอกาสและเด็กออกกลางคันมีแนวโน้มลดลง ส่วนเด็กพิเศษเรียน
ร่วมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
  7.1.3 นักเรียนบางส่วนยังไม่สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่ก าหนด  
  7.1.4 นักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร เข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นครบทุกคน 
 7.2 ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
  7.2.1  ผลการทดสอบ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ต่ ากว่า
ระดับประเทศเนื่องจากครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  แต่ในวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
  7.2.2  ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ในวิชา
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในปี 2558 ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์  
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ในปี 2560 แต่ส่วนใหญ่ยังมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50  วิชาที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ วิชาคณิตศาสตร์ 
  7.2.3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทุกด้านและมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 โดยความสามารถด้านค านวณ 
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
 7.3 ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
  7.3.1  ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ในระดับปฐมวัย  มีมาตรฐานทีต่้องเร่ง
ด าเนินการด้านคุณภาพผู้เรยีน  ในตวับ่งชี ้พัฒนาการดา้นสตปิัญญา  ส่วนในระดบัขั้นพ้ืนฐาน   
มีมาตรฐานทีต่้องเร่งด าเนินการปรับปรุงแก้ไข คือ มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที ่4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  
และตัวบ่งชี้ที ่5 สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
  7.3.2 การบริหารจัดการดี ใช้โรงเรียนเป็นฐาน และเน้นการมีส่วนร่วม มีปัจจัยหลักคือบริ
หารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมีดัชนีชีว้ัด 2 ดัชนี ได้แก่ 
จ านวนกิจกรรมการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการโรงเรียน 
นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนมีส่วนร่วม และร้อยละของกิจกรรม การบริหารจัดการที่สอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาลที่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
  7.3.3 ผลการด าเนินการพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา มีนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีผลงานที่เป็นเลิศ  ได้รับรางวัลเป็นจ านวนมาก มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการสนับสนุน
การจัดการศึกษา โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากร ความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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