
 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

แบบสรุปแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านจันลม  โรงเรยีนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3  สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลยุทธ์ท่ี  2  
พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

กลยุทธ์ท่ี  3 
 พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 

กลยุทธ์ท่ี  4  
 บริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่  5  
พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนใหม้ีวินัย คุณธรรม

จริยธรรมและเป็นพลเมอืงที่ด ี

วิสัยทัศน ์ ภายในปี 2564 ผู้เรียนและโรงเรียนมีคุณภาพ 
น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ    
    มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. จัดการศึกษาระดบัปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ม ี
   คุณภาพตามมาตรฐานหลกัสูตรสถานศึกษา ให้พฒันาการ 
   เหมาะสมตามวัย มีความสมบรูณ์   ทั้งร่างกาย อารมณ์ สงัคม   
   สติปัญญาและปลกูฝงัใหผู้้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและ 
   ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง 
   มีความสุข 
3. พัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการทกัษะ 
   ความสามารถอัจฉริยภาพทุกด้านของผูเ้รียน 
4. บริหารจัดการอย่างมีระบบตามหลักธรรรมาภิบาล 
5. จัดการศึกษาโดยน้อมน าแนวพระบรมราโชวาท พระราชด าริ  
   พระราชปณิธาน พระบรมราโชบายมาบรูณาการในการจดั 
   กระบวนการเรียนรู้ให้ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ 
   การพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ     
   สามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษา 
2. ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยได้รับการพฒันาด้าน 
   ร่างกาย อารมณ์ สังคม สตปิัญญาเหมาะสมตามวัย 
   และความสามารถของแต่ละบุคคล 
3. ร้อยละ 80 ของผูเ้รียนมีความสมบูรณ์ทัง้ร่างกาย  
   อารมณ์  สังคมและ  สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม  
   และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะ ในการด ารงชีวิต   
   อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
4. ร้อยละ 70 ของผูเ้รียนมผีลสมัฤทธ์ิทางวิชาการและม ี
   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา 
   ข้ันพื้นฐาน 
5. ร้อยละ 80 ของผูเ้รียนได้รบัการสง่เสริมตาม 
   อัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล 
6. ร้อยละ 80 ของเด็กพกิารเรียนร่วมได้รับการส่งเสริม 
   ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
7. ร้อยละ 80 ของผูเ้รียนทีส่ าเรจ็หลักสูตรมทีักษะในการ 
   ประกอบอาชีพและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
   การด ารงชีวิต 
8. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการบริหารจัดการทีเ่ข้มแข็ง 
   มีประสิทธิภาพตามหลักธรรรมาภิบาลและมีคุณภาพ 
   ตามมาตรฐานการศึกษา 
9. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่น้อมน า 
   แนวพระบรมราโชวาท พระราชด าริ พระราชปณิธาน 
   พระบรมราโชบายมาบูรณาการในการจัดกระบวน 
   การเรียนรู้ให้ยัง่ยืน 
 
 
 
 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันา 
   ศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ   
   จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษา 
2. เด็กปฐมวัยทกุคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  
   อารมณ์ สังคม สติปัญญาเหมาะสมตามวัยและ 
   ความสามารถของแต่ละบุคคล 
3. ผู้เรียนทุกคนมีความสมบรูณ์ทั้งร่างกาย  
   อารมณ์  สังคมและสตปิัญญา มีคุณธรรม 
   จริยธรรม   และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะ 
   ในการด ารงชีวิต   อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
4. ผู้เรียนทุกคนมผีลสัมฤทธ์ิทางวิชาการและม ี
   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน 
   การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5. ผู้เรียนได้รบัการสง่เสรมิตามอจัฉริยภาพของ 
   แต่ละบุคคล 
6. เด็กพิการเรียนร่วมได้รับการส่งเสริมตาม 
   ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
7. ผู้เรียนที่ส าเรจ็หลักสูตรมทีักษะในการ 
   ประกอบอาชีพและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
   ในการด ารงชีวิต 
8. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ 
   ตามหลักธรรรมาภิบาล 
9. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่น้อมน าแนว 
   พระบรมราโชวาท พระราชด าริ  
   พระราชปณิธานพระบรมราโชบาย 
   มาบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนรู ้
   ให้ยั่งยืน 
 

1-30 มีนาคม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. โครงการส่งเสริมพฒันาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย    

2. โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3. โครงการส่งเสริมนสิัยรกัการอ่านและพฒันาหอ้งสมุด 

4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุม่สาระ 
   การเรียนรู้คณิตศาสตร ์

5. โครงการพัฒนาอจัฉริยะสู่ความเป็นเลิศ 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพเดก็พิการเรียนร่วม 

7. โครงการ Open House Chanlom School 

โครงการ 

8. โครงการสานฝันปันรกัให้น้องผู้ด้อยโอกาส 

9. โครงการพัฒนาทกัษะอาชีพ 

10. โครงการส่งเสริมทกัษะชีวิตนักเรียน 

11. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

12. โครงการพฒันาครสูู่มืออาชีพ 

13. โครงการบรหิารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 

16. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน(เรียนฟรี 15 ป)ี 

14. โครงการอาหารกลางวันส าหรับนกัเรียน 

15. โครงการอาหารเสริม (นม) 

17. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนกัเรียน
โรงเรียนบ้านจันลม 

18. โครงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง 

ช่วงเวลาด าเนินการ 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

1-30 มีนาคม 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

1. ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยได้รับการพฒันาการทั้ง 4 ด้าน  

2. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

3. ร้อยละ 70 ของผูเ้รียนมีนสิัยรักการอ่านและร่วมพฒันาหอ้งสมุด 

4. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 3 

5. ร้อยละ 70 ของผูเ้รียนได้รบัการพัฒนาอจัฉริยะสู่ความเปน็เลิศ 

6. ร้อยละ 60 ของเด็กพกิารเรียนร่วมได้รับการพฒันาตามศักยภาพ 

7. ร้อยละ 60 ของผูเ้รียนมผีลงานน าเสนอต่อชุมชนอย่างภาคภูมิใจ 

8. ร้อยละ 60 ของผูเ้รียนมผีลงานน าเสนอต่อชุมชนอย่างภาคภูมิใจ 

9. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รบัการพัฒนาทกัษะอาชีพ 

10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รบัการส่งเสริมทักษะชีวิตนักเรียน 

11. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รบัการส่งเสริมพฒันาสุขภาพ 

12. ร้อยละ 80 ของครูได้รับการพฒันาครสูู่มืออาชีพ 

13. ร้อยละ 80 ของครูได้รับการพฒันาครสูู่มืออาชีพ 

14. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีภาวะโภชนาการที่ด ี

15. ร้อยละ 75 ของผู้เรียนได้รบัอาหารเสรมินม 

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รบัการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด    
การศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน(เรียนฟรี 15 ป)ี 

17. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 

18. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะตาม
คุณธรรมอัตลกัษณ์ของโรงเรียน 


