
  

ส่วนที่ 5 
การก ากับ ติดตามและรายงานผล 

เพ่ือให้การด าเนินการของโรงเรียนบ้านจันลม บรรลุผลส าเร็จและเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561-2564 โรงเรียนจึงได้ก าหนดแนวทางและมาตรการในการก ากับ ติดตามและรายงานผล 
ดังนี้ 
 

1. การก ากับ ติดตามและรายงานผล 
  1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและผู้ก ากับ ติดตามรายกลยุทธ์ รายโครงการและก าหนดปฏิทินในการ
ด าเนินงานและการก ากับติดตาม รายงานผลดังนี้ 
  

รายการ ระยะเวลาที่ขอเบิก ระยะเวลาส่งใช้ ผู้รับผิดชอบ สรุปผล/รายงานผล 
1. งบประมาณที่
ได้รับแจ้งจัดสรร 

วันที่ได้รับใบแจ้ง วันที่ได้รับใบเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
โครงการและ
เจ้าหน้าที่การเงิน
โรงเรียน 

หลังสิ้นสุดโครงการ
ต้องรายงานภายใน 
10 วัน 

2. งบพัฒนาการจัด
การศึกษาตาม 
กลยุทธ์/โครงการ/ใน
กิจกรรมแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา ปี
การศึกษา 2561-
2564(4ปี) 

ก่อนด าเนินการไม่
น้อยกว่า 7 วันท า
การ 

ไม่เกิน 10 วันท า
การหลังด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ  
โครงการทุก 
โครงการ 

หลังสิ้นสุดโครงการ
ต้องรายงานภายใน 
10 วัน 

3. รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

- - ผู้รับผิดชอบ  
โครงการทุก 
โครงการและ
ผู้รับผิดชอบการ
จัดท าแผน 

ไม่เกิน 10 วันท า
การหลังด าเนินการ 

4. รายงานการ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษารายปี
การศึกษา 

- - ผู้รับผิดชอบ  
โครงการทุก 
โครงการและ 
ผู้รับผิดชอบการ  
จัดท าแผน 

สิ้นปีการศึกษา 

  

  เมื่อได้ด าเนินการตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการจัดรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมทุกสินปีการศึกษา เสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน 
   1.2  จัดท าเอกสารรายงานผลการจัดการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

 
 

 
 



72 
 

72 

 

2. การตรวจสอบและการประเมินผล 
   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
เพ่ือจัดท าแบบประเมินผลโครงการทุกโครงการโดยด าเนินการประเมินโครงการใน 3 ระยะ คือ ก่อนด าเนินการ 
ระหว่างด าเนินการ และหลังด าเนินการ 
3. นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน 
   น าผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์ สังเคราะห์หารูปแบบความส าเร็จ  และความคุ้มค่าในการ
ด าเนินงาน ว่าโครงการใดควรจะด าเนินการต่อในปีงบประมาณต่อไป ควรปรับปรุงและแก้ไขอย่างไร มีปัญหา 
อุปสรรคอย่างไร และโครงการใดไม่ควรด าเนินการต่อ 
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การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564   
โรงเรียนบ้านจันลม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

 
 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านจันลม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ครั้งที่1 /2561  เมื่อวันที่ 13  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
ได้พิจารณาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561-2564  ของโรงเรียนบ้านจันลมแล้วมีมติ
เห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ต่อองค์กร กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดดังนี้ 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 

ประมาณ
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์สถานศึกษาที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 59 1,283,800 
กลยุทธ์สถานศึกษาที่ 2 พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 3 14 428,200 
กลยุทธ์ระดับองค์กรกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์สถานศึกษาที่ 3 พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

1 11 121,000 

กลยุทธ์สถานศึกษาที่ 4 บริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 4 24 4,662,109 
กลยุทธ์ระดับองค์กรกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์สถานศึกษาที่ 5 พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี 

2 23 140,000 

รวมทั้งสิ้น 18 131 6,635,109 
 

เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2564  ได้ 
 
 
 

(ลงชื่อ).................................................. 
  (นายสมพงษ์  พันธ์แก่น) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านจันลม 

 
หมายเหตุ งบประมาณเป็นการคาดเหตุการณ์ล่วงหน้า สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจริง 

   ในแต่ละปีการศึกษา 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านจันลม 
ที7่4/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2561-2564        
       โรงเรียนบ้านจันลม 

........................................................ 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แจ้งให้โรงเรียนบ้านจันลมจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาตามแนวทางการด าเนินการของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนบ้านจันลมจึงได้จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาปกีารศึกษา 2561-2564  เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาประจ าปีการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์จึงแต่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังนี้ 
1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

1.1 นายสมพงษ ์ พันธ์แก่น ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประธานกรรมการ 
1.2 นางบุญมา  โคตรนายูง รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ 
1.3 นายจ านาน  ไพบูลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจันลม กรรมการ/เลขานุการ 

 

  มีหน้าที ่อ านวยความสะดวก  ให้ค าแนะน า ปรึกษาหรือแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้พร้อมทั้งก ากับดูแลการ
จัดท าพัฒนาการจัดการศึกษา ปี 2561-2564 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 

2.  คณะท างาน 
 

2.1 นายนพดล   นวลแสง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
2.2 นางลัดดา  ใจนวน หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
2.3 นางน้อย   พันจันทร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล คณะท างาน 
2.4 นายสุพจน์   บุญตา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป คณะท างาน 
2.5 นางอัมพร  ใจนวน      ครูช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
2.6 นางอัมพวัลย์  พ่ึงกิจ     ครูช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
2.7 นางนัด  สุขพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
2.8 นางธานี  ผิวงาม ครูช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
2.9 นางฉวีวรรณ  ครังตุ้ย ครูช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
2.10 นายพิชิต   พรหมดี ครูช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
2.11 นางเนตรชนก  บุญตา ครูช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
2.12 นางรจนา  พลค า ครูช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
2.13 นางสาวสาวนี  สุขพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
2.14 นายศุภศาสตร์  พลค า ครูผู้ช่วย คณะท างาน 
2.15 นางสาวพิชากร  แก้วน้อย ครูผู้ช่วย คณะท างาน 
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2.16 นายกฤตชัย  มังคะชาติ ลูกจ้างชั่วคราว(งบครูวิกฤต) คณะท างาน 
2.17 นางพิทยาพร  พรหมดี ครูช านาญการพิเศษ  คณะท างาน/เลขานุการ 
2.18 นายพิเชษฐ์  หอมจิตร ธุรการโรงเรียนบ้านจันลม คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที ่ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2561-2564 โรงเรียนบ้านจันลมเพ่ือน ามาใช้
เป็นกรอบและทิศทางในการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจ าปี 
การศึกษาของสถานศึกษา ให้เสร็จเรียบร้อยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ   
อุตสาหะ เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ หากมีปัญหา อุปสรรคให้รายงานผู้บริหารทราบ เพ่ือจะได้ 
หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

  
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
   สั่ง  ณ  วันที่ 1 พฤศจิกายน   พ.ศ.  2561 
 

 
  

         (นายจ านาน  ไพบูลย์) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจันลม    
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คณะผู้จัดท า 
 

 

ที่ปรึกษา 
   นายไพบูลย์  ศรีสุธรรม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
   ว่าที่ ร.ต.ส ารวย  นกงาม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
   นายพิจิตร  ทานะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
   นางสาวอุษา  พรหมมา ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
   นางสาวสุพรรณิการ์  ทาอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
   นายสมพงษ ์ พันธ์แก่น ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   นางบุญมา  โคตรนายูง รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   นายจ านาน  ไพบูลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจันลม 

 

คณะท างาน 
 

   นายจ านาน  ไพบูลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจันลม  
   นายนพดล   นวลแสง   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
   นางลัดดา  ใจนวน หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  
   นางน้อย   พันจันทร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  
   นายสุพจน์   บุญตา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  
   นางอัมพร  ใจนวน      ครูช านาญการพิเศษ  
   นางอัมพวัลย์  พ่ึงกิจ     ครูช านาญการพิเศษ  
   นางนัด  สุขพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ  
   นางธานี  ผิวงาม ครูช านาญการพิเศษ  
   นางฉวีวรรณ  ครังตุ้ย ครูช านาญการพิเศษ  
   นายพิชิต   พรหมดี ครูช านาญการพิเศษ  
   นางเนตรชนก  บุญตา ครูช านาญการพิเศษ  
   นางรจนา  พลค า ครูช านาญการพิเศษ  
   นางสาวสาวนี  สุขพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ  
   นายศุภศาสตร์  พลค า ครูผู้ช่วย  
   นางสาวพิชากร  แก้วน้อย ครูผู้ช่วย  
   นายกฤตชัย  มังคะชาติ ลูกจ้างชั่วคราว(งบครูวิกฤต)  
   นายพิเชษฐ์  หอมจิตร ธุรการโรงเรียนบ้านจันลม  
   นางพิทยาพร  พรหมดี ครูช านาญการพิเศษ 

 

 
วิเคราะห์/สังเคราะห์/จัดท าเอกสาร รูปเล่ม 
 

   นายนพดล   นวลแสง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
   นางพิทยาพร  พรหมดี ครูช านาญการพิเศษ  

   นางธานี  ผิวงาม ครูช านาญการพิเศษ  
   นางฉวีวรรณ  ครังตุ้ย ครูช านาญการพิเศษ  
   นายพิชิต  พรหมดี ครูช านาญการพิเศษ  
   นางสาวสาวนี  สุขพันธ์  ครูช านาญการพิเศษ  
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แบบสรุปแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านจันลม  โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

 

วิสัยทัศน์ 
ภายในปี 2564 ผู้เรียนและโรงเรียนมีคุณภาพ 
น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ 
   มีคณุภาพตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา ให้พัฒนาการ 
   เหมาะสมตามวัย มีความสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย อารมณ์ สังคม  
   สติปญัญา และปลูกฝังให้ผู้เรยีนมีคุณธรรม จริยธรรมและ 
   ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 
   อยา่งมีความสุข 
2. พัฒนาและส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ 
   ทักษะความสามารถอัจฉริยภาพทุกด้านของผู้เรียน 
3. บริหารจัดการอย่างมรีะบบตามหลกัธรรรมาภิบาล 
4. จัดการศึกษาโดยน้อมน าแนวพระบรมราโชวาท พระราชด าร ิ 
   พระราชปณิธาน พระบรมราโชบายมาบูรณาการในการจัด 
   กระบวนการเรยีนรู้ให้ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 

1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม  
   สติปญัญาเหมาะสมตามวยัและความสามารถของแต่ละบุคคล 
2. ผู้เรียนทุกคนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สงัคม และ 
   สติปญัญา มีคุณธรรมจรยิธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะ   
   ในการด ารงชีวติอยู่ในสังคมอย่างมคีวามสุข 
3. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน 
4. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการและมีคุณลักษณะ 
   อันพึงประสงคต์ามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5. ผู้เรียนได้รับการส่งเสรมิตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล 
6. เด็กพิการเรยีนร่วมได้รบัการสง่เสรมิตามศักยภาพของแตล่ะบุคคล 
7. ผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตรมีทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถ 
   น าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชวีิต 
8. มีการบริหารจดัการสถานศึกษาอย่างมีระบบตาม 
   หลักธรรรมาภบิาล 
9. มีการจดัการศึกษาที่น้อมน าแนวพระบรมราโชวาท พระราชด าริ  
   พระราชปณิธานพระบรมราโชบายมาบูรณาการใน 
   การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัด 

1. คุณภาพเด็ก 
2. คุณภาพผู้เรียน 
3. กระบวนการบริหารและการจดัการ 
4. กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่ 
    เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. กระบวนการบริหารและการจดัการ
ของ 
   ผู้บรหิารสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์องค์กร กลยุทธท์ี่ 1 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์องค์กร กลยุทธท์ี่ 2  
พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์องค์กร กลยุทธท์ี่ 3  
ส่งเสริมการน้อมน า      
ศาสตร์พระราชา 

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที ่1 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที ่ 2  
พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที ่ 3 
 พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจดักิจกรรม

การเรียนการสอน 

กลยุทธ์สถานศึกษา  กลยุทธท์ี่  4  
 บริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 

กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที ่ 5  
พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีวินัย  
คุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองทีด่ี 

เสาหลักที่ 1 

เสาหลักที่ 2 

เสาหลักที่ 3 
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แบบสรุปแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  (ต่อ) 
โรงเรียนบ้านจันลม  โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 3 

 

 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์องค์กร 
กลยุทธ์ที่ 1 

พัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณภาพ 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านนักเรียนปฐมวัย    

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 

4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้                      
คณิตศาสตร์ 

5. โครงการพัฒนาอัจฉรยิะสู่ความเป็นเลิศ 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการเรยีนร่วม 

7. โครงการ Open House Chanlom School 

8. โครงการสานฝันปันรักให้น้องผู้ด้อยโอกาส 

กลยุทธ์สถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที ่1 

ยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีน 

กลยุทธ์สถานศึกษา  
กลยุทธ์ที่  2  

พัฒนาทักษะชีวิต 
และทักษะอาชีพ 

9. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 

10. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตนักเรียน 

11. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

 

1. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ด ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
2. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ  ด้านวชิาการ 
น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทกัษะชีวิต      
มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
4. การจัดการศึกษาโดยบูรณาการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ  
6. ส่งเสริม สนับสนุน การน า Digital Technology 
มาใช้ในการจัดการเรียนรูใ้ห้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้าง
สังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) 
เพื่อการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

ตลอดปีการศึกษา 

บตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

1-30 มีนาคม 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

โครงการ ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 
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แบบสรุปแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  (ต่อ) 
โรงเรียนบ้านจันลม  โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

 

 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ระดบัองค์กร 
 กลยุทธ์ที ่2  

พัฒนาโรงเรียน 
ให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ระดบัองค์กร 
 กลยุทธ์ที ่3  

ส่งเสริมการน้อมน า 
ศาสตร์พระราชา 

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่  3   
พัฒนาครูให้มีศักยภาพ 

ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

12. โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 

13. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่  5  
พัฒนาคุณลักษณะ 
ของผู้เรียนให้มีวินัย 
 คุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นพลเมืองทีด่ ี

17. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านจันลม 

16. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย             
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึง             
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี ) 

กลยุทธ์ที่ 4  
บริหารจดัการ 

โรงเรียนคุณภาพ 

1. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่
ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูใหต้รงกับสาขาวชิาและ
สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ให้
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
3. น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
4. ยกระดบัคุณภาพครู ให้มมีาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพ
ครู เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพมีมาตรฐานเสมอกัน  
5. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
6. มีการบริหารจดัการสถานศึกษาอย่างมีระบบตาม        
หลักธรรมาภิบาล 
7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูน า Digital Technology  มาใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
8. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
ของสังคมเขา้มามีส่วนร่วมบริหารจดัการศึกษา 
 

 

1. จัดการศึกษาโดยน้อมน าแนวพระบรมราโชวาท 
พระราชด าริ พระราชปณิธาน พระบรมราโชบาย             
มาบูรณาการในการจัดกระบวนการเรยีนรู้ให้ยั่งยืน 
2. น าแนวทางโรงเรียนคุณธรรมมาสู่กระบวนการ         
จัดการเรยีนรู้ 
3. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการขับเคลื่อน 
โรงเรียนคุณธรรม 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

โครงการ ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

14. โครงการอาหารกลางวันส าหรับนกัเรียน 

15. โครงการอาหารเสริม (นม) 

18. โครงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 
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แบบประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ส าหรับสถานศึกษาประเมินตนเอง) 
 

ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียน บ้านจันลม  สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
 

ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย √ ในช่องท่ีตรงกับสภาพจริงของแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้มากที่สุด 
 

ประเด็นการประเมิน 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 
 มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
มีความครบถ้วนทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ 
ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา 

2. วิสัยทัศน์ 
 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาตามลักษณะของกลุ่มโรงเรียน 
แสดงแนวโน้มในอนาคต 
สามารถน าสู่การปฏิบัติได้ 

3. พันธกิจ 
 ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา 
มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
สามารถน าสู่การปฏิบัติได้ 

4. เป้าประสงค์ 
 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา 
แสดงสภาพความส าเร็จ หรือ ผลการด าเนินงาน 
สามารถน าสู่การปฏิบัติได้ 

5. ตัวช้ีวัด 
 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
แสดงปริมาณ  หรือคุณภาพที่บ่งบอกคุณลักษณะของสิ่งท่ีท าการวัด 
มีความชัดเจนสามารถวัดและประเมินผลได้ 

6. กลยุทธ์ 
 แสดงวิธีการท างานอย่างมีทิศทางที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับ 3 เสาหลัก มาตรฐานการศึกษา และบริบทของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ของสถานศึกษาครอบคลุมอย่างน้อย 5 กลยุทธ์ของโรงเรียนกลุ่มพิเศษ 
สามารถน าสู่การปฏิบัติได้ 

7. โครงการ/กิจกรรม 
 ครอบคลุม และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา 
สามารถน าสู่การปฏิบัติได้ 

 


