
ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนา 

            จากส่วนที่ 1 บทน า และส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  สามารถน ามาก าหนดทิศทาง                  
การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านจันลม ได้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
ภายในปี 2564 ผู้เรียนและโรงเรียนมีคุณภาพ น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

พันธกิจ 
          1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
สถานศึกษา ให้พัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 3. พัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ทักษะความสามารถ อัจฉริยภาพทุกด้านของผู้เรียน 

4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
5. จัดการศึกษาโดยน้อมน าแนวพระบรมราโชวาท พระราชด าริ พระราชปณิธาน พระบรมราโชบาย  

มาบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียน

การสอนตามมาตรฐานการศึกษา 
2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาเหมาะสมตามวัยและ

ความสามารถของแต่ละบุคคล 
3. ผู้เรียนทุกคนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 

ที่พึงประสงค์ มีทักษะในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
4. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
5. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล 
6. เด็กพิการเรียนร่วมได้รับการส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 7. ผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตรมีทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
 8. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 

9. มีการจัดการศึกษาที่น้อมน าแนวพระบรมราโชวาท พระราชด าริ พระราชปณิธาน   พระบรมราโชบาย 
มาบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยั่งยืน 
 

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ประเด็นกลยุทธ์ 
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  1. พัฒนาผู้ เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
  2. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ  ด้านวิชาการ 
น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

 4. ส่งเสริม สนับสนุน การน า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพ่ือการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

ประเด็นกลยุทธ์ 
    1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
      2. การจัดการศึกษาโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      

 กลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ประเด็นกลยุทธ์ 
 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู 

ให้ตรงกับสาขาวิชาและสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  

มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
3. น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
4. ยกระดับคุณภาพครู ให้มีมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพครู เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ  

มีมาตรฐานเสมอกัน  
 กลยุทธ์สถานศึกษา  กลยุทธ์ที่  4  บริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 

ประเด็นกลยุทธ์ 
   1. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   2. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
      3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครนู า Digital Technology  มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ 
ของผู้เรียน  
   4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหาร 
จัดการศึกษา 
 

 กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที ่ 5 พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
                และเป็นพลเมืองท่ีดี 
  ประเด็นกลยุทธ์ 
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1. จัดการศึกษาโดยน้อมน าแนวพระบรมราโชวาท พระราชด าริ พระราชปณิธาน  
พระบรมราโชบาย มาบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยั่งยืน 
  2. น าแนวทางโรงเรียนคุณธรรมมาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 

จุดเน้นโรงเรียนบ้านจันลม 
 โรงเรียนบ้านจันลม   ได้มีการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานในรูปของโครงการและกิจกรรมตลอดมา 
กล่าวคือ มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นตัววัดผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียนบ้านจันลม เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์/เป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
โดยก าหนดให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมเสนอโครงการและกิจกรรมที่จะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของโรงเรียน 
มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถท าให้การแปลงนโยบายและกลยุทธ์น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม มีการด าเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือสนองพระราชกระแสรับสั่งของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร ที่ว่า “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” สอดคล้อง
ตามแนวทางการด าเนินการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายและเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา จึงได้ก าหนดจุดเน้นของโรงเรียนบ้านจันลม ดังนี้ 
 

 1. แนวทางการด าเนินการโรงเรียนกองทุนการศึกษา  3  เสาหลัก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ  
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กรอบการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ต้องการรู้ระบบประกันคุณภาพภายนอก 2. แผนพัฒนาโรงเรียน  3. กรอบแนวทางการด าเนินการ 3 เสาหลัก 

การจัดท าแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
3. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัด 
    กิจกรรมการเรียนการสอน 
4. บริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
5. พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีวินัย    
    คุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี 
 

โครงการ 

  
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา 3 มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : 
สอดคล้องกับเสาหลักที่ 2 ส าเร็จการศึกษา
อย่างมีคุณภาพที่เน้นพัฒนาสติปัญญา(IQ) 
ทัศนคติ (EQ) 

การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน : สอดคล้องกับเสาหลักท่ี 1 
โรงเรียนมีคุณภาพที่เน้นการพัฒนาศักยภาพ
ครูให้ตรงกับความสามารถของเด็ก 

การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ : 
สอดคล้องกับเสาหลักที่ 2 การพัฒนาสมวัย
และจบการศึกษา มีงานท า 

การบริหารจัดการโรงเรียนคณุภาพ : 
สอดคล้องกับเสาหลักที่ 1 โรงเรียนมีคุณภาพที่
เน้นการบริหารบุคคลอาคารสถานที่ สื่อและ
อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 

การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองท่ีดี : 
สอดคล้องกับเสาหลักที่ 3 สร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ที่เน้นการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
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                                                                         แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี 2561 – 2564  โรงเรียนบ้านจันลม 
                                                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
(Visions) 

พันธกิจ 
(Mission) 

 

เป้าประสงค์หลัก 
(Goals) 

 
 

กลยุทธ์ขององค์กร 
(Strategies) 

 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษา 
2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาเหมาะสมตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล 
3. ผู้เรียนทุกคนมีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีทักษะในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม     
   อย่างมีความสุข 
4. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล 
6. เด็กพิการเรียนร่วมได้รับการส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
7. ผู้เรียนท่ีส าเร็จหลักสูตรมีทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
8. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
9. มีการจัดการศึกษาที่น้อมน าแนวพระบรมราโชวาท พระราชด าริ พระราชปณิธาน พระบรมราโชบาย มาบรูณาการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยั่งยืน 
 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา ให้พัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์มีทักษะในการ   
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม   อย่างมีความสุข 
3. พัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ทักษะความสามารถ อัจฉริยภาพทุกด้านของผู้เรียน 
4. บริหารจัดการอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
5.จัดการศึกษาโดยน้อมน าแนวพระบรมราโชวาท พระราชด าริ พระราชปณิธาน พระบรมราโชบาย มาบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยั่งยืน 
 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 2. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 3. ส่งเสริมการน้อมน าศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยนื 

กลยุทธ์ของสถานศึกษา 
(Strategies) 

 

โครงการ 
ของสถานศึกษา 
(Project) 

 
 

2. พัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ 

3. พัฒนาครูให้มีศักยภาพใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

4.บริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพ 

5. พัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรม

จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่ด ี

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 

 9. มีการจัดการศึกษาที่น้อมน าแนวพระบรมราโชวาท 
พระราชด าริ พระราชปณิธาน พระบรมราโชบาย มาบูรณาการ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยั่งยืน 
 

ภายในปี 2564 ผู้เรียนและโรงเรียนมีคุณภาพ น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

1. โครงการส่งเสริมพฒันาการทั้ง 4 ด้านนักเรียนปฐมวัย    
2. โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3. โครงการส่งเสริมนสิัยรกัการอ่านและพฒันาหอ้งสมุด 
4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุม่สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร ์
5. โครงการพัฒนาอจัฉริยะสู่ความเป็นเลิศ 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพเดก็พิการเรียนร่วม 
7. โครงการ Open House Chanlom School 
8. โครงการสานฝันปันรกัให้น้องผู้ด้อยโอกาส 
 

9. โครงการพัฒนาทกัษะอาชีพ 
10. โครงการส่งเสริมทกัษะชีวิตนักเรียน 
11. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

12. โครงการพฒันาครสูู่มืออาชีพ 13. โครงการบรหิารจัดการโรงเรียน
คุณภาพ 
14. โครงการอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียน 
15. โครงการอาหารเสริม (นม) 
16. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนถึง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี ) 

17. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านจันลม 
18. โครงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง 
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 กลยุทธ์/มาตรการการพัฒนา/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2561-2564 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์สถานศึกษาที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ประเด็นกลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้ 
 
 
 

1. ส่งเสริมด้านร่างกายให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เช่น กิจกรรมออกก าลังกาย BBL  
กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นต้น 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น กิจกรรมนมดีมีประโยชน์ กิจกรรมหนูน้อย
ฟันสวย  อาหารดีมีประโยชน์ 
4. ชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยภาวะโภชนาการ อาหารการกิน 

ร้อยละของผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 

1.2 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมตามความสนใจและความ 
ถนัดของผู้เรียน 
2. จัดหาอุปกรณ์และสถานที่ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม 
2. จ านวนอุปกรณ์และสถานที่ที่เอ้ือ
ต่อการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

1.3 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
 
 

1. ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้มีพัฒนาการที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางสติปัญญา เช่นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะทางภาษา  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมเกมการศึกษา 
กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
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ประเด็นกลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.4 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณ 
 
 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคล่อง  เขียนคล่อง 
2. จัดกิจกรรมคิดเลขเร็วตอนเช้าก่อนเข้าเรียนทุกวัน 
3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเช่น ค่ายวิชาการ ค่ายยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์  เป็นต้น 
4. สร้างแบบฝึกทักษะเพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่าน  การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณตามแนว PISA 
5. ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ เช่น สอนโดยใช้สื่อ DLIT, DLTV, 
Youtube เป็นต้น 
6. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร 
การคิดค านวณ เช่น การสอนซ่อมเสริม เป็นต้น 
7. สร้างแบบฝึกทักษะซ่อมเสริมผู้เรียนโดยการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 

ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่าน เขียน การสื่อสารและการ
คิดค านวณ 

1.5 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 

1. จัดกิจกรรมที่ส่งเริมการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา เช่น ค่ายวิชาการ 
2. เชิญวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะทางมาเป็นวิทยากรในการสร้างเทคนิคและ
แรงจูงใจให้กับผู้เรียน 
3. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา 
4. สร้างแบบฝึกทักษะซ่อมเสริมผู้เรียนโดยการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

1.6 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

1. จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนตาม
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
2. จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยใช้โครงงานและ 
บูรณาการกับกิจกรรมชุมนุม 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม 
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ประเด็นกลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.7 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
2. โรงเรียนก าหนดมาตรการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. ปลูกฝังนิสัยและค่านิยมที่ดีในการใช้เครื่องมือสื่อสาร 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

1.8 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการในทุกกลุ่มสาระ 
4. อบรมพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทุกกลุ่มสาระ 
5. จัดกิจกรรม PLC ระหว่างครูที่จบเอกคณิตศาสตร์และครูที่ไม่จบเอกคณิตศาสตร์ 
6. ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
7. สร้างภาคีเครือข่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์สถานศึกษาที่  2  พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

ประเด็นกลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.1 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 

1. ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมให้มีพัฒนาการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางสังคม เช่น กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  กิจกรรมตัว 
นิดพิชิตขยะ กิจกรรมเพ่ือนไหว้เพ่ือน  น้องไหว้พ่ี กิจกรรมเด็กดีมีระเบียบวินัย 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

2.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 
 

1.ส่งเสริมให้เด็กได้เล่นอย่างสร้างสรรค์ มีของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการ จัดสิ่งแวดล้อม
ในเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
2. มีสื่อและวิธีการสอนการจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลายให้เด็กมีความสนใจในการ
เรียนรู้และการเล่นอย่างสร้างสรรค์ 

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 
 

2.3 มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 
 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพอย่าง
หลากหลาย 
2. ฝึกฝนให้นักเรียนรักการงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ 
3. ฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 
4. สนับสนุนให้ผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีอาชีพ มีงานท า มีทักษะ
อาชีพจนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

2.4 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

1.จัดกิจกรรมบูรณาการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
คนในท้องถิ่น  
2. จัดหาวิทยากรท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
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ประเด็นกลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.5 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมใน 
วันส าคัญต่าง ๆ 
2. จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้เกี่ยวกับการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายในชั้นเรียน 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีการยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

2.6 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์สถานศึกษาที่  3  พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ประเด็นกลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

3.1 มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 

มีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยและสอดคล้องกับบริบท
ท้องถิ่นและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละของครูที่จัดประสบการโดยใช้
หลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

3.2 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ 
 

1. ครูเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองเกี่ยวกับหลักการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก
ปฐมวัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
2. ให้ครูศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีจัดประสบการณ์
มากขึ้น 
3. ให้มีการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในการจัดประสบการณ์ 

ร้อยละของครูมีความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดประสบการณ์ 
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ประเด็นกลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

3.3 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 
 

1. พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 
2. พัฒนาการจัดกิจกรรมประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านตรงตรงตาม
แผนการสอน สอดคล้องกับบริบท เน้นให้เด็กมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมมากท่ีสุด 

ร้อยละของครูที่จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

1. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้ได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพตามความสนใจอย่าง
ต่อเนื่องสู่ความเป็นมืออาชีพ 
2. ส่งเสริมให้ครูอาสาได้จัดการเรียนการเรียนการสอนได้เต็มตามศักยภาพ 
3. ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา 
4. จัดกิจกรรม PLC ระหว่างครูที่จบเอกคณิตศาสตร์และครูที่ไม่จบเอกคณิตศาสตร์ 

ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาชีพ 

3.5 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

1. ส่งเสริมการจัดมุมการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้หลากหลาย ต่อเนื่องและทันสมัยอยู่
เสมอ 
2. ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้
กระบวนการ Active Learning 
3. ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ร้อยละของครูที่มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

3.6 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

1. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2. จัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความหลากหลาย 

ร้อยละของครูที่มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.7 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 

ร้อยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์สถานศึกษาที่  4 บริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 

ประเด็นกลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4.1 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 

1. ครูจัดสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมกับเด็ก
และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
2. จัดหาอาคารเรียนให้เหมาะสมและเพียงพอส าหรับเด็กปฐมวัย 
3. อบรมพัฒนาครูเก่ียวกับการผลิตสื่อหรือการน าสื่อมาใช้ในการจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
4. โรงเรียนจัดหาสื่อที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

ร้อยละของครูที่จัดสภาพแวดล้อม
และสื่อเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ 

4.2 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 

1. ส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนที่มีสื่อและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เด็กมีการเรียนรู้
จากสื่อและเทคโนโลยีเหมาะสมกับช่วงวัย 
2. เลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยและสภาพความพร้อมของเด็กแต่ละ
คน 

ร้อยละของครูที่จัดบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

4.3 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

ส่งเสริมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่องและสามารถน า
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนาและส่งเสริมเด็กต่อไป 

ร้อยละของครูมีการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน า
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 
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ประเด็นกลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4.4 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 

1. ส่งเสริมให้มีครูที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัยทีเพียงพอ 
2. จัดให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 
3. ขอความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
(วิทยาลัยพี่เลี้ยง) 
 

โรงเรียนมีการจัดครูให้เพียงพอกับชั้น
เรียน 

4.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

1. มีการให้บริการสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
2. อบรมพัฒนาครูให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยี 
3. ให้ครูได้ศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยี 

มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

4.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องอยู่เสมอมีการจัดประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 
2. จัดการอบรมพัฒนาชี้แจงให้เห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ
บริหารคุณภาพ 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

4.7 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

น้อมน าแนวพระราชด าริมาใช้ในกระบวนการบริหารและจัดการ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

4.8 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
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ประเด็นกลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4.9 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนมีแผนการพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุม่เป้าหมาย 

4.10 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

1. จัดท าแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมต่างๆ ให้ครอบคลุมและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
2. จัดสถานที่ให้เอื้อต่อสุขภาวะและพัฒนาการในทุกด้านมีความสะอาด ปลอดภัย 
3. จัดหาบ้านพักครู ระบบไฟฟ้า น้ าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและมีคุณภาพ 

โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ สุขภาวะและ
พัฒนาการอย่างมีคุณภาพ 

4.11 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

1. จัดหาเครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีความเสถียรทุกห้อง 
2. ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการสอนจากอินเตอร์เน็ตมากข้ึน 
3. จัดระบบการใช้ห้องถ่ายทอดและระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

4.12 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ในการแสวงหาความรู้มากขึ้น 

ร้อยละของครูที่มีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์สถานศึกษาที่  5 พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี 

ประเด็นกลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
5.1 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 
 

1. ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจให้มีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ เช่น กิจกรรมส่งเสริมความกล้า
แสดงออก  กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมบทบาทสมมติ กิจกรรมหนูน้อยนักเล่า  กิจกรรม
ผู้น าผู้ตาม 

ร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 
 

5.2 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี เช่น มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี 
2. จัดโครงการจิตอาสา “คนดีศรีจันลม”  
3. ใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามแนวทางโรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษา 
4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการน้อมน าศาสตร์พระราชามาสู่การกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
2. โรงเรียนมีโครงการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีของ
ผู้เรียน 
3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการน้อมน าศาสตร์พระราชา
มาสู่การกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่น าศาสตร์
พระราชาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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     ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2561-2564 (แผน 4 ป)ี 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐานปี

การศึกษา 2560 
เป้าหมายความส าเร็จ ปีการศึกษา  2561-2564 

เป้าหมาย ระดับ ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2562 ปี กศ. 2563 ปี กศ. 2564 
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1. ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ  
    ตนเองได้ 

88.46 
 

ดีมาก 100 100 100 100 

2. ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา   
    ความรู้ได้ 

79.48 
 

ดีมาก      100 100 100 100 

3. ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนเพิ่มข้ึน 
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
        ภาษาไทย 
        คณิตศาสตร์ 
        วิทยาศาสตร์ 
        ภาษาอังกฤษ 
    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
        ภาษาไทย 
        คณิตศาสตร์ 
        วิทยาศาสตร์ 
        ภาษาอังกฤษ 

 
43.57 
54.37 
34.23 
42.23 
43.46 
43.57 
54.37 
34.23 
42.23 
43.46 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
44.88 
56.00 
35.26 
43.50 
44.76 
44.88 
56.00 
35.26 
43.49 
48.94 

 
46.23 
57.68 
36.31 
44.80 
46.11 
46.23 
57.68 
36.32 
44.79 
50.41 

 
47.61 
59.41 
37.40 
46.15 
47.49 
47.62 
59.41 
37.41 
46.13 
51.92 

 
50.00 
61.19 
38.53 
47.53 
48.91 
50.00 
61.19 
38.53 
47.51 
53.48 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐานปี

การศึกษา 2560 
เป้าหมายความส าเร็จ ปีการศึกษา  2561-2564 

เป้าหมาย ระดับ ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2562 ปี กศ. 2563 ปี กศ. 2564 
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
      -การอ่าน 
      -การเขียน 
      -การสื่อสาร 
      -การคิดค านวณ 

 
60.00 
48.55 
50.00 
46.15 

 
- 
- 
- 
- 

 
61.80 
50.01 
51.50 
4753 

 
63.65 
51.51 
53.05 
48.96 

 
65.56 
53.05 
54.64 
50.43 

 
67.53 
54.64 
56.28 
51.94 

5. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเพ่ิมข้ึน N/A - 85.00 89.25 93.77 100 
6. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย    
   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาเพิ่มข้ึน 

80 - 80.00 84.00 88.20 95.00 

7. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน N/A - 80.00 84.00 88.20 95.00 
8. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ิมข้ึน N/A - 80.00 84.00 88.20 95.00 
9. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนเพ่ิมข้ึน N/A - 80.00 84.00 88.20 95.00 
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
1. ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 91.02 ดีเยี่ยม 100 100 100 100 
2. ร้อยละของเด็กท่ีได้รับการจัดประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 100 ดีเยี่ยม 100 100 100 100 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพเพ่ิมขึ้น N/A - 80.00 84.00 88.20 95.00 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐานปี

การศึกษา 2560 
เป้าหมายความส าเร็จ ปีการศึกษา  2561-2564 

เป้าหมาย ระดับ ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2562 ปี กศ. 2563 ปี กศ. 2564 
4. ร้อยละของผู้เรียนความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยเพ่ิมข้ึน N/A - 100 100 100 100 
5. ร้อยละของผู้เรียนการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายเพ่ิมข้ึน N/A - 100 100 100 100 
6. ร้อยละของผู้เรียนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป   
    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้เพ่ิมข้ึน 

N/A - 80.00 84.00 88.20 95.00 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ร้อยละของครูที่จัดประสบการณ์โดยใช้หลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง  
   กับบริบทของท้องถิ่น 

100 ดีเยี่ยม 100 100 100 100 

2. ร้อยละของครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 100 ดีเยี่ยม 100 100 100 100 
3. ร้อยละของครูที่จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม 
    ศักยภาพ 

100 ดีเยี่ยม 100 100 100 100 

4. ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 100 - 100 100 100 100 
5. ร้อยละของครูสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ิมขึ้น N/A - 80.00 100 100 100 
6. ร้อยละของครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    เพ่ิมขึ้น 

N/A - 80.00 100 100 100 

7. ร้อยละของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ 
   จัดการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 

N/A - 80.00 100 100 100 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐานปี

การศึกษา 2560 
เป้าหมายความส าเร็จ ปีการศึกษา  2561-2564 

เป้าหมาย ระดับ ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2562 ปี กศ. 2563 ปี กศ. 2564 
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา กลยุทธ์ที่  4 บริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีการจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 100 ดีเยี่ยม 100 100 100 100 
2. ร้อยละของครูที่จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 100 ดีเยี่ยม 100 100 100 100 
3.ร้อยละของครูที่จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 100 ดีเยี่ยม 100 100 100 100 
4.ร้อยละของครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ 
   เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

100 ดีเยี่ยม 100 100 100 100 

5. ร้อยละของครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน N/A - 80.00 100 100 100 
6. มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด 
   ประสบการณ์ 

100 ดีเยี่ยม 100 100 100 100 

7. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 100 ดีเยี่ยม 100 100 100 100 
8. ระดับคุณภาพของโรงเรียนในการน าเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียน 
   ก าหนดสู่การปฏิบัติ 

- N/A ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี
เยี่ยม 

ระดับดี
เยี่ยม 

9. ระดับคุณภาพของโรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
    ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- N/A ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี
เยี่ยม 

ระดับดี
เยี่ยม 

10. ร้อยละของการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
     โรงเรียนและทุกกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น 

N/A - 90.00 95.00 100 100 

11. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
     คุณภาพ 

- N/A ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี
เยี่ยม 

ระดับดี
เยี่ยม 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ข้อมูลปีฐานปี
การศึกษา 2560 

เป้าหมายความส าเร็จ ปีการศึกษา  2561-2564 

เป้าหมาย ระดับ ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2562 ปี กศ. 2563 ปี กศ. 2564 

12. โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
     จัดการเรียนรู้ 

- N/A ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี
เยี่ยม 

ระดับดี
เยี่ยม 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี 
1. ร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 89.74 ดีเยี่ยม 100 100 100 100 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีโรงเรียนก าหนดเพ่ิมข้ึน 95.00 - 100 100 100 100 
3. ร้อยละของครูที่มีการน้อมน าศาสตร์พระราชามาสู่การกระบวนการจัดการเรียนรู้ N/A - 85 100 100 100 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่น าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน N/A - 85 100 100 100 

 
            หมายเหตุ   ข้อมูลปีฐาน    หมายถึง  ข้อมูลสารสนเทศทุกด้านในปีที่ผ่านมาก่อนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีนั้น ๆ  
   เป้าหมายความส าเร็จ หมายถึง  ผลที่ส าเร็จที่โรงเรียนคาดหวังระหว่างปีที่จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (แผน 4 ปี) นั้น ๆ 
 
 
 


