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แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) จัดท าขึ้น     
เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพื่อใช้      
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางทางปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนโดยยึดตาม
กรอบนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมุ่งเน้นการร่วมกันคิดร่วมกันท า          
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และพัฒนางานในความรับผิดชอบเพื่อสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเป็น
ส าคัญนอกจากนั้นยังค านึงถึงภารกิจหลักท่ีจะต้องเร่งด าเนินการเพื่อให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พุทธศักราช 2545 ท่ีมุ่งเน้น
สาระส าคัญของคุณภาพ  และความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของชาติเป็นไป            
เพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยและสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ครั้งนี้ โรงเรียนได้จัดท าโครงการรองรับอย่าง 
ครบถ้วนสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามกรอบกลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านท่ีรับผิดชอบโครงการได้ร่วมกันจัดท าและรวบรวมจนเป็นแผน        
ปฏิบัติการ ท่ีสมบูรณ์ของโรงเรียนอย่างเต็มความรู้  ความสามารถ ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านมี
ความยินดี ท่ีจะต้ังใจปฏิบัติงานให้ตรงตามโครงการและแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

ข้อมูลโรงเรียน 
 โรงเรียนวัดมะเกลือ ท่ีต้ังต ำบลคลองโยง อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สังกัด ส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 โรงเรียนมีโทรศัพท์หมำยเลข คือ 0-34966-487 โทรสำร
หมำยเลข 0-34966-487 โรงเรียนวัดมะเกลือเป็นโรงเรียนประถมศึกษำ มีเปิดสอน 3 ระดับ คือ ระดับก่อน
ประถมศึกษำ ระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น มีเขตบริกำรควำมรับผิดชอบ และสภำพ
ชุมชน ดังนี้ เขตบริกำรและสภำพชุมชนโรงเรียนวัดมะเกลือ มีเขตควำมรับผิดชอบจัดบริกำรทำงกำรศึกษำ 
ในเขตพื้นท่ีหมู่ท่ี 3,4 และ 7 ต ำบลคลองโยง อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 

ประวัติโรงเรียนวัดมะเกลือ 
 ประวัติโรงเรียนวัดมะเกลือ (กำญจนลักษณ์วิทยำ) 
 โรงเรียนวัดมะเกลือ เป็นโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร โรงเรียน          
วัดมะเกลือ ปัจจุบันตั้งอยู่เลขท่ี 39/3 หมู่ 4 ต ำบลคลองโยง อ ำเภอพุทธมณฑล จัดหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ 7 
ไร่ 3 งำน 48 ตำรำงวำ อยู่ติดกับ วัดมะเกลือ เปิดท ำกำรสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี 20 มกรำคม พ.ศ. 2476  
โดยขุนพรหม สมรรคเดช ก ำนันต ำบลคลองโยง อ ำเภอนครชัยศรี และ นำยโปรง  มุ้ยจีน (ขุนพิมลบ ำรุงรำช) 
ก ำนันต ำบลหนองเพรำงำย อ ำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ริเริ่มก่อต้ังขึ้นโดยอำศัยศำลำ   กำร
เปรียญ วัดมะเกลือ เปิดสอนต้ังแต่ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึง ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 มีนักเรียน       157 
คน ครู 3 คน มีนำยซุ่นไล้  โลหะเนตร เป็นครูใหญ่ อยู่ในเขตอ ำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 พ.ศ. 2489 นำยสม  แจ้งเหตุผล (พระอำจำรย์สม จนทสิริ) ผู้อุปกำระโรงเรียนได้หำเงินสร้ำงอำคำร
เรียนช่ัวครำว ส ำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 และช้ันอื่น ๆ ท่ีเรียนท่ีศำลำกำรเปรียญ 
 27 กันยำยน 2500 ได้โอนโรงเรียนมำอยู่ในกำรควบคุมดูแลของอ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม   
เพรำะสะดวกในกำรคมนำคม 
 มีนำคม 2506 พระครูศิริ ชัยวัฒน์  เจ้ำอำวำสวัดมะเกลือ ก ำนันผัน สวดมำลัย พร้อมด้วย
คณะกรรมกำรวัด  และคณะครูได้ช่วยกันหำเงินบริจำคสร้ำงอำคำรเรียนแบบ 008 กรมสำมัญศึกษำ ขนำด 
10 ห้องเรียน โดยมีนำยผิว – นำงเจือ กำญจนลักษณ์ เป็นผู้บริจำคเงินสร้ำง จ ำนวน 106,000 บำท สร้ำงได้ 
5 ห้องเรียน โดยวำงศิลำฤกษ์ก่อสร้ำงอำคำรเรียนเมื่อวันท่ี 1 มีนำคม 2506 สร้ำงแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 17 
สิงหำคม 250 จึงได้ขออนุญำตให้เติมสร้อยท้ำยช่ือโรงเรียนว่ำ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กำญจนลักษณ์วิทยำ) 
 พ.ศ. 2507 ได้รับงบประมำณจำกทำงรำชกำรจ ำนวน 150,000  บำท ต่อเติมอำคำรดังกล่ำว       
อีกจ ำนวน 5 ห้องเรียน ครบตำมแบบ และท ำพิธีเปิดป้ำยอำคำรเรียนเมื่อวันท่ี 8 มีนำคม 2508 โดยมี         
นำยพวง พันธุลำภ  ศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐมเป็นประธำน และมีเลขหมำยประจ ำโรงเรียนคือ นฐ. 45   
 พ.ศ. 2510  เปล่ียนเป็น นฐ. 29 และในปี พ.ศ.2530 ได้เปล่ียนเป็นอักษรย่อ ม.ก. 
 20 กุมภำพันธ์ 2510 ทำงรำชกำรอนุมัติให้เปิดท ำกำรสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-7  
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 พ.ศ. 2512 – 2517 ได้รับงบประมำณจำกทำงรำชกำรให้ก่อสร้ำงบ้ำนพักครูรวมทั้งส้ิน       จ ำนวน  
7 หลัง 
 พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมำณจำกทำงรำชกำร จ ำนวน 80,000 บำท  สร้ำงโรงอำหำร 
 พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมำณจำกทำงรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท ประชำชนสมทบอีก    12,000 
บำท รวมเป็นเงิน 32,000 บำท  ก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำฝน  
 พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมำณจำกทำงรำชกำรจ ำนวน 49,500  บำท ก่อสร้ำงส้วม 1 หลัง 4 ท่ีนั่ง 
 พ.ศ. 2531 ทำงรำชกำรให้เปิดท ำกำรสอนระดับก่อนประถมศึกษำ ช้ันอนุบำลปีท่ี 1 - 2  และ
ด ำเนินกำร ขุดเจำะน้ ำบำดำลท่ีโรงเรียนวัดมะเกลือ  ได้รับงบประมำณสมทบกับเงินบริจำคท้ังส้ินจ ำนวน 
450,000 บำทสร้ำงถังเก็บน้ ำและวำงท่อไว้ใช้ภำยในโรงเรียน และบริกำรประชำชน 
 พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมำณสมทบกับเงินบริจำคจ ำนวน 985,000 บำท  ก่อสร้ำงอำคำร
เอนกประสงค์ 
 1 เมษำยน 2534 โรงเรียนได้เปล่ียนสังกัดจำกอ ำเภอนครชัยศรีมำอยู่กับกิ่งอ ำเภอพุทธมณฑล 
 16 พฤษภำคม 2534 เปิดสอนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ตำมนโยบำยขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ       มี
นักเรียน 55 คน 
 ปีงบประมำณ 2539 ได้รับงบประมำณ 3,250,000 บำท สร้ำงอำคำรแบบ 2/28 จ ำนวน             9 
ห้องเรียน (ครึ่งหนึ่งของแบบ) 
 ปีงบประมำณ 2541 ได้รับงบประมำณ 110,000  บำท สร้ำงส้วม 1 หลัง 4 ท่ีนั่ง 
 พ.ศ. 2542 ได้รับเงินบริจำคจำกคณะครูและประชำชนก่อสร้ำงรั้วโรงเรียนท้ังส้ิน  จ ำนวน     
484,699 บำท 
 31 มีนำคม 2543 คณะกรรมกำรโรงเรียนร่วมกับคณะครู และประชำชนร่วมกัน จัดงำนท ำบุญ
อำคำรเรียนและชุมนุมศิษย์เก่ำ เพื่อหำเงินมำใช้ในกำรปรับปรุงอำคำรสถำนท่ี เช่น ถมดินบริเวณสนำมหน้ำ
โรงเรียน ย้ำยแท่นศิลำฤกษ์ ย้ำยพระพุทธรูป และท ำเขื่อนกันดินทลำยท่ีหลังอำคำร 4 จ ำนวน 130,000  
บำท 
 กุมภำพันธ์ 2544 จัดท ำสนำมเด็กเล่นด้ำนหลังอำคำร 2 (อำคำรอนุบำล) โดยได้รับควำมอนุเครำะห์
บริจำคจำกคุณวินัย วิจิตรโสภณ  สมำชิกสภำจังหวัดนครปฐม 
 กุมภำพันธ์ 2544 ได้รับควำมอนุเครำะห์จำก คุณประเสริฐ  สง่ำอำรีย์กูล และคณะบริจำคเสำและ
ลวดหนำมท ำรั้วด้ำนหลังโรงเรียน 
 มิถุนำยน 2544 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองโยง ได้ก่อสร้ำงลำนกีฬำอเนกประสงค์ หมู่ 4 ใน
บริเวณสนำมโรงเรียนวัดมะเกลือ ขนำด 12.50 x 22.00 เมตร2 หนำ 0.12 เมตร งบประมำณ 99,912.00 
บำท จำกกรมพลศึกษำ 
 กรกฎำคม 2544 ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำอำคำรอเนกประสงค์ โดยได้รับงบประมำณจำกทำงรำชกำร             
จ ำนวน 57,500  บำท   
 29 พฤศจิกำยน 2544 ท ำพิธีเปิดห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ โดยพระครูศิริชัยวัฒน์ เจ้ำอำวำส            
วัดมะเกลือ เป็นประธำน มีคอมพิวเตอร์จ ำนวน 18 เครื่อง งบประมำณ 380,000 บำท โดยคณะกรรมกำร
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สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดทอดผ้ำป่ำเพื่อกำรศึกษำ ในวันท่ี 10 สิงหำคม 2544 โดยมี พระครูศิริชัยวัฒน์    
เจ้ำอำวำสวัดมะเกลือ เป็นประธำน 
 4 ธันวำคม 2544 ท ำพิธียกฉตัรพระพุทธรูปประจ ำโรงเรียนจ ำนวน 2 องค์ โดยกำรบริจำคของคณะ
ครูนักเรียน และประชำชน จ ำนวนเงิน 13,000 บำท 
 เมษำยน 2545 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองโยง ได้ก่อสร้ำงลำนกีฬำอเนกประสงค์ในบริเวณ
โรงเรียนวัดมะเกลือ งบประมำณ 100,000 บำท จำกกรมพลศึกษำ 
 พ.ศ. 2548 สร้ำงห้องสหกรณ์โรงเรียนโดยใช้งบประมำณจำกงำนลอยกระทง จ ำนวนเงิน      
76,315 บำท เงินขยำยกิจกำรสหกรณ์ 96,685 บำท คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง 20,000 บำท     
รวมเป็นเงิน 190,000 บำท 
 พ.ศ. 2549  - จัดท ำห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง โดยได้รับงบประมำณจำกผู้ปกครองนักเรียนและ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 -  โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจำกส ำนักงำนกองฉลำกกินแบ่งรัฐบำลจ ำนวนเงิน 150,000 บำท    
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์จ ำนวน 10 เครื่อง 
 พ.ศ. 2551  -  คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ 4 ต.คลองโยง ให้งบประมำณโครงกำรน้ ำด่ืมบรรจุถ้วย 
จ ำนวน เงิน 100,000 บำท และเครื่องดนตรีไทยและสำกลจ ำนวนเงิน 200,000 บำท 
 -  สร้ำงอำคำรหอสมุดเฉลิมพระเกียรติโดยกำรทอดผ้ำป่ำ จ ำนวนเงิน 1,800,000 บำท 
 พ.ศ. 2553  - ได้รับงบประมำณ 340,000 บำท สร้ำงส้วมแบบ สพฐ.จ ำนวน 1 หลัง 4 ท่ีนั่ง                            
จำก สส.เผดิมชัย  สะสมทรัพย์ 
 -  ได้รับงบประมำณโรงเรียนในฝัน จ ำนวนเงิน 380,000 บำท ปรับปรุงห้องวิทยำศำสตร์ 2 ห้อง ,          
ห้องคณิตศำสตร์ 1 ห้อง , ห้องภำษำไทย 1 ห้อง จำกส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม 
เขต 2 
 - ได้รับงบประมำณโรงเรียนในฝันจ ำนวนเงิน 566,000 บำท ในกำรจัดท ำห้องระบบคอมพิวเตอร์           
จำกส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 

- ได้รับงบประมำณ 2,840,000 บำท ในกำรจัดท ำห้อง ECC School at Home จำกปัจจุบัน
โรงเรียนได้เปิดท ำกำรสอน 3 ระดับ คือ ปฐมวัย , ประถมศึกษำ , มัธยมศึกษำ 
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แผนท่ีท่ีของโรงเรียนวัดมะเกลือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขนำดพ้ืนท่ีของโรงเรียน 

โรงเรียนวัดมะเกลือ  ต้ังอยู่เลขท่ี 39/3  หมู่ท่ี 4  ต ำบลคลองโยง  อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม มีเนื้อท่ี  7 ไร่  3 งำน 48 ตำรำงวำ อยู่ติดกับวัดมะเกลือ ห่ำงจำกส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 2  30 กิโลเมตร โรงเรียนต้ังอยู่ในเขตชุมชน มีถนนสำยหลักผ่ำนหน้ำโรงเรียน  
คือ ถนนศำลำยำ – บำงภำษี มีอำณำเขต ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อ  ต ำบลนรำภิรมย์  อ ำเภอบำงเลน  จังหวัดนครปฐม 
  ทิศใต้  ติดต่อ  ต ำบลศำลำยำ  อ ำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ  ต ำบลหนองเพรำงำย  อ ำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ  ต ำบลลำนตำกฟ้ำ  อ ำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม 
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ปัจจุบันโรงเรียนวัดมะเกลือ เปิดท ำกำรสอนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 เปิดท ำกำรสอนระดับช้ันอนุบำล จ ำนวน 4 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษำ           จ ำนวน 
12 ห้องเรียน ถึงมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 4 ห้องเรียน รวม 20 ห้องเรียน 
อำคำรสถำนที่ 

จ ำนวนอำคำรเรียน ห้องเรียน 
โรงเรียนมีอำคำรเรียนดังนี ้
1. อำคำรเรียนช้ันอนุบำล  2-3    จ ำนวน 1 หลัง   
2. อำคำรเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-3   จ ำนวน 1 หลัง 
3. อำคำรเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4-6   จ ำนวน 1 หลัง 
4. อำคำรเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3   จ ำนวน 1 หลัง 

จ ำนวนอำคำรประกอบกำร 
โรงเรียนมีอำคำรประกอบกำรดังนี ้
1. อำคำรอเนกประสงค์     จ ำนวน 1 หลัง  
2. หลังคำคลุมลำนอเนกประสงค์    จ ำนวน 1 หลัง  
3. อำคำรโรงอำหำร     จ ำนวน 1 หลัง  
4. หลังคำคลุมอำคำรโรงอำหำร    จ ำนวน 1 หลัง  
5. อำคำรห้องสมุด     จ ำนวน 1 หลัง  
6. ห้องประชุม      จ ำนวน 1 ห้อง  
7. ห้องสหกรณ์      จ ำนวน 1 ห้อง 
8. ร้ำนค้ำสวัสดิกำร     จ ำนวน 1 ห้อง 

ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรเรียนรู้ 
โรงเรียนวัดมะเกลือ มีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรเรียนรู้ ดังนี้ คือ 
1. ห้องสมุดขนำดใหญ่      จ ำนวน 1 ห้อง 
2. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์     จ ำนวน 3 ห้อง 
3. ห้องปฏิบัติกำรภำษำไทย     จ ำนวน 2 ห้อง 
4. ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์     จ ำนวน 2 ห้อง 
5. ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์     จ ำนวน 1 ห้อง  
6. ห้องปฏิบัติกำรสังคม      จ ำนวน 2 ห้อง 
7. ห้องปฏิบัติกำรศิลปะ      จ ำนวน 1 ห้อง 
8. ห้องปฏิบัติกำรภำษำต่ำงประเทศ    จ ำนวน 2 ห้อง 
9. ห้องปฏิบัติกำรสุขศึกษำ    จ ำนวน 1 ห้อง 
10.ห้องปฏิบัติกำรกำรงำน    จ ำนวน 1 ห้อง   
11. ห้องปฏิบัติกำรอำเซียน     จ ำนวน 1 ห้อง 
12. ห้องปฏิบัติกำรนำฏศิลป์     จ ำนวน 1 ห้อง 
13. ห้องปฏิบัติกำรประชำสัมพันธ์    จ ำนวน 1 ห้อง 
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สนำมกีฬำ 
โรงเรียนวัดมะเกลือ  มีสนำมกีฬำ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนวิชำพลศึกษำ และออกก ำลังกำยตลอดจน

ได้ชุมชนได้มำใช้บริกำรออกก ำลังกำยช่วงตอนเย็นดังนี้ 
1. สนำมวอลเลย์บอล จ ำนวน 3 สนำม 
2. สนำมตะกร้อ จ ำนวน 3 สนำม 

ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียน 

สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียนวัดมะเกลือ 

 

 

 

 

 

 
เป็นรูปพระศรีศำกยทศพลญำณประธำนพุทธมณฑลสุทรรศน์ หันหน้ำสู่ด้ำนทิศตะวันออก อยู่ใน

วงกลม ด้ำนในมีช่ือโรงเรียนวัดมะเกลือ (กำญจนลักษณ์วิทยำ) ด้ำนล่ำงในวงกลมมีช่ืออ ำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

สีประจ ำโรงเรียน 
เขียว - แสด 

เขียว  หมำยถึง  ควำมสงบร่มเย็น 
แสด  หมำยถึง  แสงสว่ำงแห่งปัญญำธรรม 
 

        อักษรย่อ 
ม.ก. 
 

ปรัชญำโรงเรียน 
พัฒนำคน  พัฒนำงำน  ประสำนสำมัคคี 

 

คติธรรมประจ ำโรงเรียน 
ธมฺมจำรี  สุข   เสติ 

“ผู้ประพฤติธรรม  ย่อมเป็นสุข” 
 

อัตลักษณ์โรงเรียน 
สุขภำพดี  ยิ้มง่ำย  ไหว้ด้วยใจท่ีงดงำม 

 

เอกลักษณ์โรงเรียน 
ปลอดภัย เอื้อต่อกำรเรียนรู้  น่ำอยู่น่ำเรียน 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนวัดมะเกลือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 

 

นำงสำวนภำพรรณ  คงคำน้อย 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดมะเกลือ 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน 

 

นำงกฤษณำ  มัททวัง 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

นำงอรวิล  นรขุน 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ 

 

นำงสำวประติมำ  เทศพันธ์ุ 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรบุคคล 

 

นำงสำวศุภวรรณ  จันทิ 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป/กิจกำรนักเรียน 

 
 

1. งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  
2. งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้  
3 งำนวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล
กำรเรียน  
4. งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพ กำรศึกษำ  
5. งำนพัฒนำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ  
6. งำนพัฒนำและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  
7. งำนนิเทศกำรศึกษำ  
8. งำนวำงแผนงำนและสำรสนเทศ      
ด้ำนวิชำกำร 
9. งำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 
10 .งำนแนะแนวและระบบดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียน 
11. งำนส่งเสริมประสำนควำมร่วมมือใน
กำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำชุมชน
และองค์กรอ่ืน 
12. งำนส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
 

 

1.งำนแผนงำนและจัดท ำค ำขอ
งบประมำณ  
2.งำนตรวจสอบ ติดตำมประเมินผล
และรำยงำน  
3. งำนกำรเงิน กำรบัญชี เบิกจ่ำยและ
จัดท ำรำยงำนกำรเงิน 
4. งำนพัสดุ และสินทรัพย์ 
5. งำนระดมทรัพยำกรและกำร ลงทุน
เพื่อกำรศึกษำ  
 

1. งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและ
ก ำหนดต ำแหน่งสรรหำและบรรจุ
แต่งต้ัง  
2. งำนทะเบียนประวัติยกย่อง เชิดชู
เกียรติและเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์  
3. งำนพัฒนำและสง่เสริมคุณธรรม 
จริยธรรม วินัย กำรรักษำวินัยและ
ออกจำกรำชกำร 
4. งำนพัฒนำและสง่เสริมมำตรฐำน
วิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  
5.งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
และงำนเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

1. งำนด ำเนินงำนธุรกำร  
2. งำนดูแลอำคำรสถำนทีแ่ละ
สภำพแวดล้อม  
3. งำนประสำนรำชกำรส่วน
ภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น  
4. งำนสัมพันธ์ชุมชน 
5. งำนประชำสัมพันธ์และ
เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 
6. งำนสหกรณ์โรงเรียน 
7. งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 
8. งำนอนำมัยโรงเรียน 
9. งำนอำหำรกลำงวัน 
10. งำนธนำคำรขยะรีไซเคิล 
11. งำนโรงเรียนคุณธรรม 
12. งำนสถำนศึกษำสีขำวปลอด 
ยำเสพติดและอบำยมุข 
13. งำนโรงเรียนคุณภำพประจ ำ
ต ำบล 
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จ ำนวนบุคลำกร 
สภำพควำมพร้อมของบุคลำกรในภำพรวม บุคลำกรของโรงเรียนมีควำมพร้อมในด้ำนควำมรู้

ควำมสำมำรถในวิชำท่ีสอน จ ำนวนบุคลำกร ดังแสดงในตำรำง 
ตำรำงที ่1 แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูโรงเรียนวัดมะเกลือ  ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำแนกตำมต ำแหน่ง  

    (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2563) 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน 

รวม 
ชำย หญิง 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  1 1 
รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ - - - 
ครูช ำนำญกำรพิเศษ  8 8 
ครูช ำนำญกำร 1 2 3 
ครู 2 7 9 
ครูผู้ช่วย 2 3 5 
ครูอัตรำจ้ำง  1 1 
ธุรกำร  1 1 
นักกำรภำรโรง 1  1 

รวม 6 23 29 
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ข้อมูลนักเรียน 

 ณ วันท่ี 10  มิถุนำยน  2563 โรงเรียนมีจ ำนวนนักเรียนท้ังส้ิน  536 คน  แยกตำมช้ันและ       เพศ 

ดังนี้ 
 

 
 
 
 

ชั้น 
จ ำนวนนักเรียนเต็ม 

ชำย หญิง รวม 
อนุบำล 2/1 8 9 17 
อนุบำล 2/2 7 11 18 
อนุบำล 3/1 9 12 21 
อนุบำล 3/2 9 14 23 
รวมปฐมวัย 33 46 79 
ประถมศึกษำปีท่ี 1/1 15 12 27 
ประถมศึกษำปีท่ี 1/2 14 8 22 
ประถมศึกษำปีท่ี 2/1 18 16 34 
ประถมศึกษำปีท่ี 2/2 18 13 31 
ประถมศึกษำปีท่ี 3/1 12 18 30 
ประถมศึกษำปีท่ี 3/2 15 12 27 
ประถมศึกษำปีท่ี 4/1 18 16 34 
ประถมศึกษำปีท่ี 4/2 18 11 29 
ประถมศึกษำปีท่ี 5/1 14 11 25 
ประถมศึกษำปีท่ี 5/2 9 15 24 
ประถมศึกษำปีท่ี 6/1 12 13 25 
ประถมศึกษำปีท่ี 6/2 10 14 24 
รวมประถมฯ 173 159 332 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 18 10 28 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 13 14 47 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3/1 12 12 24 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3/2 15 11 26 
รวมมัธยมฯ 78 47 126 
รวมทั้งหมด 284 252 536 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

โรงเรียนวัดมะเกลือ ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนพัฒนำคุณภำพ 
กำรศึกษำ ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ มีกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมท้ังภำยในและภำยนอกโรงเรียน โดยผู้บริหำร 
ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ต่ำงมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อจัดท ำ
แผนพัฒนำ คุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 - 2566  สรุปเป็นทิศทำงกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียน ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนวัดมะเกลือ 
 มุ่งมั่นพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรมน ำควำมรู้  รู้เท่ำทันเทคโนโลยีบนพื้นฐำนควำมเป็นไทย  ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อมน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 
พันธกิจ 

1. พัฒนำหลักสูตร นวัตกรรม ส่ือ และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ เสริมสร้ำงทักษะชีวิต ควำมเป็น
ไทย      เน้นคุณธรรมสู่วิถีควำมพอเพียง 

2. จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลท่ีหลำกหลำยอย่ำงมีคุณภำพ เอื้อต่อ                
กำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 

3. ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้  มีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ทักษะกำรคิดค ำนวณ กำรใช้
เทคโนโลยี และสำมำรถผสมผสำนองค์ควำมรู้ เพื่อผลิตหรือสร้ำงงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

4. พัฒนำองค์กร อำคำรสถำนท่ี ระบบสำธำรณูปโภค และปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
อย่ำง         เป็นระบบภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย 

5. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
6. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีควำมรักชำติ มีจิตส ำนึกในพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และ       

กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เป้ำประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภำพด้ำนวิชำกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมสถำนศึกษำก ำหนด 
3. สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน 
4. ครูมีกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและเป็นครูในศตวรรษท่ี 21 
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มำตรฐำนกำรศึกษำโรงเรียนวัดมะเกลือ เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยใน 
กลยุทธ์โรงเรียนวัดมะเกลือ 
  กลยุทธ์ที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  
  กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
  กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 

 1.1 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้  
1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม  
1.4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ส่ือสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ 

 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรท้ัง 4 ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
  2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน  
  2.3 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์  
  2.4 จัดสภำพแวดล้อมและส่ือเพื่อกำรเรียนรู้ อย่ำงปลอดภัย และเพียงพอ  
  2.5 ให้บริกำรส่ือเทคโนโลยี สำรสนเทศและ ส่ือกำรเรียนรู้ เพื่ อสนับสนุนกำร จัด

ประสบกำรณ์  
  2.6 มีระบบบริหำรคุณภำพท่ีเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 

 มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
3.1.จัดประสบกำรณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ  
3.2 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข  
3.3 จัดบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมกับวัย  
3.4 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก 

ไปปรับปรุงกำรจัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

        1.1.1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำร และกำรคิดค ำนวณ  
      1.1.2 มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ อย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปล่ียน 

ควำมคิดเห็นแก้ปัญหำ  
     1.1.3 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม  

 1.1.4 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร  
 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  
 1.1.6 มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ีดีต่ออำชีพ  
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 1.2.1 กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด  
 1.2.2 ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
 1.2.3 กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย  
 1.2.4 สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม  

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำ  
 2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ  
 2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ

ทุกกลุ่มเป้ำหมำย  
 2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ  
 2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้ 

 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ประเด็นพิจำรณำ 
   3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้  

 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้  
 3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก  
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน  
 3.5 มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร

เรียนรู้ 
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ส่วนที่ 3 
รำยละเอียดของแผนงำน โครงกำร / กิจกรรม 

กำรวิเครำะห์งบประมำณ ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน งบประมำณ 
อนุบำล 2/1 17 

ปฐมวัย 58,000 
อนุบำล 2/2 18 
อนุบำล 3/1 21 
อนุบำล 3/2 23 
ประถมศึกษำปีท่ี 1/1 27 

ขั้นพื้นฐำน 1,093,000 

ประถมศึกษำปีท่ี 1/1 22 
ประถมศึกษำปีท่ี 2/1 34 
ประถมศึกษำปีท่ี 2/2 31 
ประถมศึกษำปีท่ี 3/1 30 
ประถมศึกษำปีท่ี 3/2 27 
ประถมศึกษำปีท่ี 4/1 34 
ประถมศึกษำปีท่ี 4/2 29 
ประถมศึกษำปีท่ี 5/1 25 
ประถมศึกษำปีท่ี 5/2 24 
ประถมศึกษำปีท่ี 6/1 25 
ประถมศึกษำปีท่ี 6/2 24 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 28 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 47 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3/1 24 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3/2 26 

รวมทั้งหมด 1,151,000 
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รำยกำรจัดสรรงบประมำณ ปีกำรศึกษำ 2563 
กำรจัดสรรงบประมำณตำมฝ่ำย 

กำรจัดสรรงบประมำณตำมฝ่ำย เงินอุดหนุนรำยหัว เงินรำยได้สถำนศึกษำ 
1. ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 548,000  
2. ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ  4,500  
3. ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป  578,500  
4. ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 20,000  
5. งบอื่นๆ (รำยได้สถำนศึกษำ)   100,000 

 

ตำรำงรำยละเอียดของแผนงำน 
แผนงำน/งำน/โครงกำร เงินอุดหนุนรำยหัว เงินรำยได้สถำนศึกษำ 

ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 
1. โครงกำรกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำยของเด็กปฐมวยั 

15,000  

2. โครงกำรพัฒนำทำงด้ำนอำรมณ์จิตใจของ 
เด็กปฐมวัย 

10,000  

3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนสังคมของ 
เด็กปฐมวัย 

8,000  

4. โครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนสติปัญญำของ 
เด็กปฐมวัย 

25,000  

5.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย 

29,000  

6. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ 

18,000  

7. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

30,000  

8. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

49,000  

9. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้ 
สุขศึกษำ และพลศึกษำ 

23,000  

10. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้
ศิลปะ 

21,000  

11. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้กำร
งำนอำชีพ 

30,000  

12. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 

19,000  
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แผนงำน/งำน/โครงกำร เงินอุดหนุนรำยหัว เงินรำยได้สถำนศึกษำ 
13. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

172,000  

14.โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  14,000  
15. โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุด 25,000  
16.โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 41,000  
17. โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน 19,000  
ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
1. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำข้ำรำชกำรครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน 

20,000  

2. โครงกำรจ้ำงครูอัตรำจ้ำง  100,000 
ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
1. โครงกำรพัฒนำระบบกำรเงิน กำรบัญชี 

1,500  

2. โครงกำร 15 ปีเรียนฟรี 1,000  
3. โครงกำรพัสดุและสินทรัพย์ 2,000  
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
1. โครงกำรพัฒนำงำนธุรกำรและสำรบรรณ/
กิจกรรมแผนงำนงบประมำณ 

10,000  

2. โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ
และเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 

49,000  

3. โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม 280,000  
4. โครงกำรสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่ำย 5,000  
5. โครงกำรวันส ำคัญ 20,000  
6. โครงกำรสหกรณ์โรงเรียน 5,000  
7. โครงกำรประชำธิปไตย 63,500  
8. โครงกำรอนำมัยโรงเรียน 10,000  
9. โครงกำรอำหำรกลำงวัน 10,000  
10. โครงกำรธนำคำรขยะรีไซเคิล 30,000  
11. โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติด 
และอบำยมุข 

5,000  

12. โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 10,000  
13. โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 3,000  
14. โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง 28,000  
15. ชีวิตวิถีใหม่และกำรปรับตัวในภำวะ COVID -19 50,000  
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ตำรำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำป ี2563 โรงเรียนวัดมะเกลือ 
 

กลยุทธ ์
 

โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 
คุณภำพ
ของผู้เรียน 

1. โครงกำร
กำรพัฒนำ
ด้ำนร่ำงกำย
ของเด็ก
ปฐมวัย 

1. ร้อยละ 80 ของเด็ก
เจริญเติบโตตำมวัย และมี
สุขนิสัยที่ดี 

2. ร้อยละ 80 ส่งเสริมให้
เด็กมีกล้ำมเน้ือใหญ่ – 
กล้ำมเน้ือเล็กแข็งแรง ใช้ได้
อย่ำงคล่องแคล่วและ
ประสำนสัมพันธ์กัน 

15,000 
 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงนันธิยำ 
 

1. เด็กปฐมวัยรักษำ
สุขภำพอนำมัยและควำม
ปลอดภัยได้ดี 

2. เด็กปฐมวัยเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยได้คล่องแคล่ว
และทรงตัวได้ดี 

3. เด็กปฐมวัยเกิดทักษะ
ในกำรใช้กล้ำมเน้ือใหญ่ 
– เล็กได้ดี 

2. โครงกำร
พัฒนำ
ทำงด้ำน
อำรมณ์
จิตใจของ
เด็กปฐมวัย 

1. เด็กปฐมวัยร้อยละ 80  
มีสุขภำพจิตดีและมี
ควำมสุข 

 2. เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 
ชื่นชมและแสดงออกทำง
ศิลปะ ดนตรี 
กำรเคลื่อนไหว 

10,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงสำวพรวรัตม์ 

 
1. นักเรียนมีสุขภำพจิตที่
ดี 

2. นักเรียนมีควำมสำม
รถทำงศิลปะ/ดนตรี / 
กำรเคลื่อนไหว อย่ำง
เหมำะสม 

3. โครงกำร
พัฒนำ
ศักยภำพ
ทำงด้ำน
สังคมของ
เด็กปฐมวัย 

1. นักเรียน ร้อยละ 80 มี
พัฒนำกำรด้ำนสังคมให้เด็ก
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตใจที่ดีงำม 
 2. นักเรียน ร้อยละ 80 
ส่งเสริมให้เด็ก ช่วยเหลือ
ตนเองได้เหมำะสมกับวัย 
 

8,000 
 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงสำววรรณภำ 1. เด็กปฐมวัยร้อยละ80
มีคุณธรรม จริยธรรม
และจิตใจที่ดีงำม 
2. เด็กปฐมวัยร้อยละ
100 ช่วยเหลือตนเองได้
เหมำะสมกับวัย 
3. เด็กปฐมวัยร้อยละ80 
รักธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
และควำมเป็นไทย 
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(ต่อ) 
 

กลยุทธ ์
 

โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 
คุณภำพ
ของผู้เรียน 

4. โครงกำร
พัฒนำ
ศักยภำพ
ทำงด้ำน
สติปัญญำ
ของ 
เด็กปฐมวัย 

1. เด็กร้อยละ100 สนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถำม
อย่ำงต้ังใจ และรักกำร
เรียนรู้ 
2. เด็กร้อยละ100มีทักษะ
กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร ์
3. เด็กร้อยละ 100 ได้ใช้
สื่อประกอบกำรเรียนกำร
สอนเพียงพอ 
 

12,000 
 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงณฐมน 
 

เด็กชั้นอนุบำลปีที่ 2 และ
อนุบำลปีที่ 3 จ ำนวน 100 
คน สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว 
ซักถำมอย่ำงต้ังใจรักกำร
เรียนรู้มีควำมคิดรวบยอด
เก่ียวกับสิ่งต่ำงๆที่เกิดจำก
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้   
มีทักษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ รวมทั้งมี
จินตนำกำรและควำมคิด
สร้ำงสรรค์มีสื่อ
ประกอบกำรเรียนกำรสอน
เพียงพอกับเด็กปฐมวัย อีก
ทั้งเกิดกำรเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภำพ  

5.โครงกำร
ส่งเสริมและ
พัฒนำสำระ
กำรเรียนรู้
ภำษำไทย 

1. ร้อยละ 80 นักเรียน
สำมำรถอ่ำน  เขียน  และ
สื่อสำรตำมเกณฑ์ที่ สพฐ.
ก ำหนด 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทย  
ค่ำเฉลี่ยรวมร้อยละ  70 
3. นักเรียนมีผลกำร
ทดสอบระดับชำติเฉลี่ยสูง
กว่ำหรือเท่ำกับ
ระดับประเทศ 

22,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงสำวณัฐร
ดำ 

1. นักเรียนมีผลกำร
ประเมินระดับชำติ         
O-net/ RT /NT และ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
ภำษำไทยเพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนมีควำมสำมำรถ
ในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ 
และเขียนมำกข้ึน    
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(ต่อ) 
กลยุทธ ์

 
โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 

6. โครงกำร
ส่งเสริมและ
พัฒนำสำระ
กำรเรียนรู้
คณิตศำสตร ์

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 
สำมำรถอ่ำน เขียน กำร
สื่อสำร และคิดค ำนวณตำม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 
สำมำรถคิดวิเครำะห์  
คิดวิจำรณญำณ อภิปรำย 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
และแก้ปัญหำ           
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ 
ค่ำเฉลี่ยรวมร้อยละ 70  
4. ผู้เรียนมีผลสอบวัด
ระดับชำติเฉลี่ยสูงกว่ำหรือ
เท่ำกับระดับประเทศ 

18,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำยธีระพงษ์ 1 ผู้เก่ียวข้องหรือผู้มีส่วน
ร่วมทุกฝ่ำยมีควำมพึง
พอใจต่อควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำน เขียนกำรสื่อสำร 
และคิดค ำนวณตำมเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น อยู่ใน
ระดับดี 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์
ดีข้ึน 

 

7. โครงกำร
ส่งเสริมและ
พัฒนำสำระ
กำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี 

1. นักเรียน ผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียน วิชำ
วิทยำศำสตร์ ค่ำเฉลี่ยรวม
ร้อยละ 70 
2. นักเรียนมีผลสอบวัด
ระดับชำติเฉลี่ยสูงกว่ำหรือ
เท่ำกับระดับประเทศ 
3. นักเรียน ร้อยละ 70 
สำมำรถคิดวิเครำะห์ คิด
วิจำรณญำณ อภิปรำย 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
และแก้ปัญหำ 
4. นักเรียน ร้อยละ 70 
สำมำรถสร้ำงนวัตกรรม
และใช้เทคโนโลยี 
สำรสนเทศในกำรสื่อสำรได้ 

30,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงสำว
ศุภวรรณ 

1. ผลกำรประเมิน
ระดับชำติ 
(O-Net/ NT) และ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
วิชำวิทยำศำสตร์สูงข้ึน 
2. นักเรียนทุกระดับชั้น มี
ควำมพึงพอใจต่อกำรจัด
กิจกรรมตำมโครงกำร 
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(ต่อ) 
กลยุทธ ์

 
โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 
คุณภำพ
ของผู้เรียน 

8. โครงกำร
ส่งเสริมและ
พัฒนำสำระ
กำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ 
ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนวิชำสังคม
ศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรมเฉลี่ย        
ร้อยละ 70 
2. นักเรียนที่เข้ำร่วม
กิจกรรม และน ำหลัก
ปฏิบัติของ
พระพุทธศำสนำมำใช้
ในชีวิตประจ ำวัน     
ร้อยละ 100 

49,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงสำยทอง 1. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียนวิชำสังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม
สูงข้ึน 
2. นักเรียนมีกำรอ่ำน  
คิดวิเครำะห์ และ
เขียนมำกข้ึน 
3. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมที่พ่ึงประสงค์ 
และเป็นคนดีของ
สังคม 

 9. โครงกำร
ส่งเสริมและ
พัฒนำสำระ
กำรเรียนรู้
สุขศึกษำ 
และพล
ศึกษำ 

นักเรียนร้อยละ 85  
มีสุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตที่ดีมีสุขนิสัย 
และรักกำรออกก ำลังกำย 

23,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำยนิรัตร 1. นักเรียนโรงเรียน 
วัดมะเกลือมีสุขภำพ
กำย สุขภำพจิตที่ดี มี
สุขนิสัยและรักกำร
ออกก ำลังกำย                                          
2. นักเรียนสำมำรถ
เล่น กีฬำไทย กีฬำ
สำกล  และกำรละเล่น
พ้ืนบ้ำนได้                                   
3. นักเรียนมีควำมรู้ 
เข้ำใจกำรเสริมสร้ำง
สุขภำพ สมรรถภำพ 
กำรป้องตนเองจำก
โรคภัยได้ 
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(ต่อ) 
กลยุทธ ์

 
โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 
1 คุณภำพ
ของผู้เรียน 

10.โครงกำร
ส่งเสริมและ
พัฒนำสำระกำร
เรียนรู้ศิลปะ 

1.นักเรียนโรงเรียน         
วัดมะเกลือ ร้อยละ70          
มีผลสัมฤทธ์ิกำรเรียนวิชำ
ศิลปะสงูข้ึน   
2.นักเรียนร้อยละ80
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์คิดวิจำรณญำณ 
อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น และ
แก้ปัญหำและมี
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
นวัตกรรม  
 

21,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงวันวิสำข์ 1. ร้อยละ 70 นักเรียน
โรงเรียนวัดมะเกลือ  
มีทักษะและควำมรู้มี
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียนวิชำศิลปะสูงข้ึ  
2.ร้อยละ80ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ
ในกำรคิดวิเครำะห์  
คิดวิจำรณญำณ 
อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น และ
แก้ปัญหำและมี
ควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงนวัตกรรม  

 11. โครงกำร
ส่งเสริมและ
พัฒนำสำระกำร
เรียนรู้กำรงำน
อำชีพ 

1. ร้อยละ  80  ของ
นักเรียน มีศักยภำพและ
ทักษะด้ำนวิชำชีพให้
สูงข้ึน 
2. ร้อยละ  80  นักเรียน 
มเีจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
และเห็นแนวทำงในกำร
ประกอบอำชีพสุจริต 

30,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงอรวิล 1. นักเรียนโรงเรียน      
มีศักยภำพและทักษะ
ด้ำนวิชำชีพให้สูงข้ึนมุ่ง
สู่ควำมเป็นสำกล  
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
งำนอำชีพ และเห็น
แนวทำงในกำร
ประกอบอำชีพสุจริต 

 12. โครงกำร
ส่งเสริมและ
พัฒนำสำระกำร
เรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 

1. ร้อยละ 80 มีทักษะ
ควำมรู้จำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมทำง
ภำษำต่ำงประเทศ 
2. ร้อยละ 70 นักเรียน  
มีผลสัมฤทธ์ิทำง กำร
เรียนวิชำภำษำอังกฤษ 
 2. ร้อยละ 80 ครูและ
นักเรียนมีสื่อ /นวัตกรรม 
/ วิจัยที่ทันสมัยในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียน 
กำรสอน 

19,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงชวลิดำ 1. ร้อยละ  ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทำงกำรเรียนเพ่ิมข้ึน 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนสำมำรถใช้
ภำษำอังกฤษในกำร
สื่อสำรได้อย่ำง
คล่องแคล่ว 
3. ร้อยละ 90 มีควำม
พึงพอใจในจัดกิจกรรม 
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(ต่อ) 
 

กลยุทธ ์
 

โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 
คุณภำพ
ของผู้เรียน 

13. โครงกำร
ส่งเสริมและ
พัฒนำสำระกำร
เรียนรู้กิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

นักเรียน ร้อยละ 80 
ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถของ
ตนเองตำมศักยภำพ
และมีจิตส ำนึกในกำร
ท ำประโยชน์เพ่ือสังคม
และประเทศชำติ 
 

172,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงสำว 
ดวงฤทัย 

1. นักเรียน ร้อยละ 80 
ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถของตนเอง
ตำมศักยภำพและมี
จิตส ำนึกในกำรท ำ
ประโยชน์เพ่ือสังคมและ
ประเทศชำติ 
2. นักเรียนผ่ำนกำร
ประเมินกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน ร้อยละ 95 และ
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ได้ระดับ ดี ข้ึนไป 
ร้อยละ 80 

14.โครงกำร
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน  

นักเรียนโรงเรียนวัด
มะเกลือ  ชั้น
ประถมศึกษำปทีี1่ –  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
จ ำนวน 458 คน ได้รับ
กำรดูแล ช่วยเหลือ
อย่ำงทั่วถึงและ
เหมำะสมตำมควำมเป็น
จริง 

14,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงชวลิดำ 1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ 
2.ระดับคุณภำพของกำร
ด ำเนินงำน ในระดับ ดี 
(4) 
3.ร้อยละควำมพึงพอใจ
ของครูและผู้ปกครอง 

15.โครงกำรวัน
ส ำคัญ 

ครู และนักเรียนร้อยละ 
95 เข้ำร่วมกิจกรรม  
 

20,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงวันวิสำข์ 1. ร้อยละของนักเรียน
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับ
กำรด ำเนินกิจกรรม 
2. ร้อยละของนักเรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
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(ต่อ) 
กลยุทธ ์

 
โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 
คุณภำพ
ของผู้เรียน 

16. โครงกำร
ส่งเสริมกำรใช้
ห้องสมุด 

1. เชิงปริมำณ ผู้เรียนมี
นิสัยรักกำรอ่ำนและ
แสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเองจำกห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่ำงๆรอบตัว ร้อยละ 80 
2. เชิงคุณภำพ  ผู้เรียนมี
ทักษะในกำรอ่ำน ดู พูด 
เขียนและต้ังค ำถำมเพ่ือ
ค้นคว้ำหำควำมรู้
เพ่ิมเติมในระดับดี 

25,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงสำว 
ประติมำ 

1. ผู้เรียนมีนิสัยรักกำร
อ่ำนและแสวงหำควำมรู้
ด้วยตนเองจำกห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่ำงๆ
รอบตัว ร้อยละ80 
2.  ผู้เรียนมีทักษะในกำร
อ่ำน ดู พูด เขียนและต้ัง
ค ำถำมเพ่ือค้นคว้ำหำ
ควำมรู้เพ่ิมเติมในระดับดี 
3.ระดับคุณภำพของกำร
ด ำเนินงำนอยู่ในระดับ ดี  
4.ร้อยละควำมพึงพอใจ
ของผู้เรียน 

17. โครงกำร
สหกรณ์โรงเรียน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 
ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
มุ่งมั่นพัฒนำงำนและ
ภูมิใจในผลงำน  
ของตนเอง  
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 
ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้  
3. ผู้เรียนร้อยละ 80  
มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพ
สุจริตและหำควำมรู้
เก่ียวกับอำชีพ 
ที่ตนสนใจ 

5,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงสำว 
ชุติมำ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 
ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
มุ่งมั่นพัฒนำงำนและ
ภูมิใจในผลงำนของ
ตนเอง  
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 
ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้  
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพ
สุจริตและหำควำมรู้
เก่ียวกับอำชีพที่ตนสนใจ 

18. โครงกำร
ประชำธิปไตย 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีนิสัยรักควำม
เป็นประชำธิปไตย  
2. ร้อยละ 80 นักเรียน
เคำรพสิทธิของผู้อื่นและ
น ำประชำธิปไตยไปใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 

63,500 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงสำว 
ดวงฤทัย 

1. นักเรียนมีพ้ืนฐำนกำร
เป็นประชำธิปไตย 
2. นักเรียนมีควำมเข้ำใจ
และมีนิสัยรักกำรเป็น
ประชำธิปไตย 
3.นักเรียนมีควำม
รับผิดชอบต่อหน้ำท่ีที่
ได้รับมอบหมำย 
4.นักเรียนมีโอกำสท ำ
ประโยชน์ช่วยเหลือ 
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(ต่อ) 
 

กลยุทธ ์
 

โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 
คุณภำพ
ของผู้เรียน 

19. โครงกำร
อนำมัยโรงเรียน 

1.ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนครู และ
บุคลำกรมสีุขนิสัย 
สุขภำพกำย 
สุขภำพจิตที่ดี 
2. ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนมีน้ ำหนัก 
ส่วนสูง และมี
สมรรถภำพทำงกำย
ตำมเกณฑ์ 
3. ร้อยละ 90 ของ

ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ

และกำรปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมรู้เท่ำทันโรค 

ไข้เลือดออกและโรค

อื่นๆ 

10,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงสำว 
อรอุมำ 

1. ผู้เรียนมีสุขภำพ
อนำมัยที่ดี เจริญเติบโต
และแข็งแรงอย่ำง
เหมำะสม 
2. ผู้เรียนมีควำมรู้ เจตคติ
ที่ดีต่อกำรรักษำสุขภำพ 
มีคุณภำพชีวิตที่ดีมี
พฤติกรรมที่เหมำะสม 
3. ผู้เรียนมีกิจนิสัยที่ดีต่อ
กำรรักษำสุขภำพตนเอง
และผู้อื่น 

20. โครงกำร
อำหำรกลำงวัน 

1. นักเรียนร้อยละ 80    
มีภำวะโภชนำกำรทำง
อำหำรครบทัง้ 5 หมู่  
2. นักเรียนร้อยละ 80 
มีสุขนิสัยในกำร
รับประทำนอำหำรที่
ถูกวิธี 
3. นักเรียนร้อยละ 80 
มีน้ ำหนัก ส่วนสูงตำม
เกณฑ์มำตรฐำน 
4. นักเรียนร้อยละ 80 
มีสุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตที่ดี 
 

10,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงสำว 
ศำนตมล 

1. ร้อยละ 80 ผู้เรียนมี
ภำวะโภชนำกำรทำง

อำหำรครบทัง้ 5 หมู่  
2. ร้อยละ 80 ผู้เรียน    
มีสุขนิสัยในกำร
รับประทำนอำหำรที่ถูก
วิธี 
3.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
มีน้ ำหนัก ส่วนสูงตำม
เกณฑ์มำตรฐำน 
4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
มีสุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตที่ดี 
5. ร้อยละ 80 ของผู้ที่
เก่ียวข้อง มีควำมพึงพอใจ
ในบริกำร 
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(ต่อ) 
กลยุทธ ์

 
โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 
คุณภำพ
ของผู้เรียน 

21. โครงกำร
ธนำคำรขยะรี
ไซเคิล 

- นักเรียนร้อยละ 80 
คัดแยกขยะได้ถูกต้อง
และน ำขยะที่เหลือไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 

30,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงธิดำรัตน์ 1. ร้อยละ 80 นักเรียนครู
และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีควำมพึงพอใจ 
2. ร้อยละ 80 นักเรียนครู
และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำคัดแยกขยะได้
ถูกต้อง 
3. ร้อยละ 80 โรงเรียนมี
ธนำคำรขยะรีไซเคิลที่มี
กำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็น
ระบบและมีประสิทธิภำพ 
4. นักเรียนครูและ
บุคลำกรทำง กำรศึกษำมี
ควำมพึงพอใจ 

22. โครงกำร
สถำนศึกษำสี
ขำว ปลอดยำ
เสพติด และ
อบำยมุข 

1.นักเรียนร้อยละ 100 
เข้ำร่วมกิจกรรม
ห้องเรียนสีขำว 
2.นักเรียนร้อยละ 100 
เข้ำร่วมกิจกรรมกีฬำ
ต่อต้ำนยำเสพติด 
3.นักเรียนร้อยละ 100 
ตระหนักต่อโทษของ
สิ่งเสพติดและ
หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด
และอบำยมุข 
4.นักเรียนร้อยละ 100 
ปลอดจำกสำรเสพติด 
 

5,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงสำว 
ศุภวรรณ 

1.ร้อยละ100 นักเรียนเข้ำ
ร่วมกิจกรรมสถำนศึกษำสี
ขำว 
2. ร้อยละ 100 นักเรียน
ตระหนักต่อโทษของสิ่ง
เสพติดและหลีกเลี่ยงสิ่ง
เสพติดและอบำยมุข 
 3. โรงเรียนสำมำรถ
ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดอย่ำงเป็นระบบ
มีคุณภำพ 
4. โรงเรียนกำรบูรณำกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียน
เก่ียวกบัยำเสพติดและ
อบำยมุขที่เหมำะสมตำม
วัยแก่นักเรียนอย่ำง
ต่อเน่ือง 
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(ต่อ) 
กลยุทธ ์

 
โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 
คุณภำพ
ของผู้เรียน 

23. โครงกำร
โรงเรียน
คุณธรรม 

1. ร้อยละ 80 
นักเรียนสำมำรถสร้ำง
องค์ควำมรู้ด้วยตนเอง 
โดยจัดท ำโครงงำน
คุณธรรมได้ อย่ำงน้อย 
1 ห้องเรียน 1 
โครงงำน  
2. ร้อยละ 80 ปลูกฝัง
จิตส ำนึกของนักเรียน
ทั้งโรงเรียนให้มี
คุณธรรมตำม
คุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียนโดยกำร
เรียนรู้ผ่ำนสมุดบันทึก
เด็กดีมีคุณธรรม 
3. ร้อยละ 80  
นักเรียนเกิดควำม
ภูมิใจในกำรท ำควำมดี
ด้วยตนเอง 

10,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำยณัฐวุฒิ 1.ร้อยละ 80 นักเรียน
สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้
ด้วยตนเอง โดยจัดท ำ
โครงงำนคุณธรรมได้  
อย่ำงน้อย 1 ห้องเรียน 1 
โครงงำน 
2.ร้อยละ 80 ปลูกฝัง
จิตส ำนึกของนักเรียนทั้ง
โรงเรียนให้มีคุณธรรมตำม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนโดยกำรเรียนรู้
ผ่ำนสมุดบันทึกเด็กดีมี
คุณธรรม 
3.ร้อยละ 80  นักเรียน
เกิดควำมภูมิใจในกำรท ำ
ควำมดีด้วยตนเอง 

24. โครงกำร
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ร้อยละ 80 ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ตำมแนวหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ได้ฝึกปฏิบัติ
จริงในเรื่องกำรผลิต
และจ ำหน่ำยตำมแนว
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ได้ใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับนักเรียน 
คร/ูบคุลำกรทำงกำร
ศึกษำ ผู้ปกครอง 
 

28,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงอรวิล 1.ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ได้เรียนรู้ตำม
แนวหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ได้ฝึกปฏิบัติจริง
ในเรื่องกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยตำมแนวหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
3.ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน/บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ผู้ปกครอง 
ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
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(ต่อ) 
กลยุทธ ์

 
โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 
คุณภำพของ
ผู้เรียน 

25.ชีวิตวิถีใหม่
และกำรปรับตัว
ในภำวะ 
COVID -19 

1. ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียน ครู และ
บุคลำกรมคีวำมรู้เรื่อง
โรค COVID-19 
2. ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนปฏิบัติตนด้ำน
สุขอนำมัย 
สิ่งแวดล้อม และสังคม
ใน 
สถำนกำรณ์โควิด-19 
3. ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ
และกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมรู้เท่ำทันโรค
โควิด-19 

50,000  นำงสำว 
อรอุมำ 

1. ผู้เรียนมีสุขภำพ
อนำมัยที่ดี เจริญเติบโต
และแข็งแรงอย่ำง
เหมำะสม 
2. ผู้เรียนมีควำมรู้ เจตคติ
ที่ดีต่อกำรรักษำสุขภำพ  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีมี
พฤติกรรมที่เหมำะสม 
3. ผู้เรียนมีกิจนิสัยที่ดีต่อ
กำรรักษำสุขภำพตนเอง
และผู้อื่น 

กลยุทธ์ที่ 2 
กระบวนกำร
บริหำรและ
กำรจัดกำร 

1. โครงกำร
ส่งเสริมและ
พัฒนำ
ข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ในโรงเรียน 

ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำโรงเรียน
วัดมะเกลือ ได้รับกำร
พัฒนำด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนและส่งเสริม
ด้ำนขวัญและก ำลังใจ 
ทุกคน 
 

20,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงสำว 
ประติมำ 

1. ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ได้รับ       
กำรพัฒนำด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน มำตรฐำน
วิชำชีพ จรรยำบรรณ 
คุณธรรม จริยธรรม วินัย
และด้ำนขวัญและก ำลังใจ
ทุกคน 
2.ระดับคุณภำพของ    
กำรด ำเนินงำนอยู่ใน
ระดับ ดี 
3.ร้อยละควำมพึงพอใจ
ของคร ู
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(ต่อ) 
 

กลยุทธ ์
 

โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 2 
กระบวนกำร
บริหำรและ
กำรจัดกำร 

2. โครงกำร
พัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพ 

1. บุคลำกรทุกคนให้
ควำมร่วมมือในกำร
วำงระบบและ
ด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำเป็นอย่ำง
ดี          
2. ครูประจ ำชั้นทุกคน
จัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง (SSR) 
ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ 
3. โรงเรียนจัดท ำ
รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) ให้
หน่วยงำนต้นสังกัด 
และเผยแพร่ผลกำร
ด ำเนินงำน 
 

19,000  นำงกฤษณำ 1. บุคลำกรทุกคนให้
ควำมร่วมมือในกำรวำง
ระบบและด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำเป็น 
อย่ำงดี          
2. ครูประจ ำชั้นทุกคน
จัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง (SSR) 
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
3. โรงเรียนจัดท ำรำยงำน
กำรประเมินตนเอง (SAR) 
ให้หน่วยงำนต้นสังกัด 
และเผยแพร่ผลกำร
ด ำเนินงำน 
4. สถำนศึกษำมีกำรจัด
วำงระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อ
คุณภำพผู้เรียนอย่ำงเป็น
รูปธรรม มีข้ันตอนอย่ำง
ชัดเจน และมีควำมเป็นไป
ได้ในกำรปฏิบัติ 
 5. โรงเรียนใช้ผลกำร
ประเมินมำพัฒนำ
คุณภำพ 
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(ต่อ) 
 

กลยุทธ ์
 

โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 2 
กระบวนกำร
บริหำรและ
กำรจัดกำร 

3. โครงกำร
พัฒนำระบบ
กำรเงิน  
กำรบัญชี 

จัดท ำบัญชีรำยรับ-
รำยจ่ำย งบประมำณ
ของโรงเรียนให้ถูกต้อง
ให้ถูกต้องตรวจสอบได้ 

1,500 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงสำวพิมพำ 1.จัดท ำบัญชีรำยรับ-
รำยจ่ำย งบประมำณของ
โรงเรียนให้ถูกต้อง 
2. จัดท ำระบบกำรเงิน
ถูกต้อง สำมำรถ
ตรวจสอบได้ 

4. โครงกำร 15 
ปีเรียนฟรี 

1.ร้อยละ 100 ผู้ของ
เรียนได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณตำม
รำยกำรที่รัฐสนับสนุน 
ได้แก่ ค่ำเล่ำเรียน 
หนังสือเรียน อุปกรณ์
กำรเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน  
2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปกครองของนักเรียน
สำมำรถลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำยในเรียน
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
ตำมรำยกำรที่ได้รับ
กำรสนับสนุนจำกรัฐ  

1,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงอรวิล 1.ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนโรงเรียนวัด
มะเกลือได้รับหนังสือ
เรียน  อุปกรณ์กำรเรียน 
และเครื่องแบบนักเรียน
ทุกคน 

2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปกครองของนักเรียน
สำมำรถลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำย 

5. โครงกำร
พัสดุและ
สินทรัพย์ 

1.ร้อยละ 100 จัดท ำ
เอกสำรหลักฐำนกำร
จัดซื้อ - จัดจ้ำงตำม
ระเบียบของพัสดุและ
เป็นปัจจุบัน 
2.ร้อยละ 100 
โรงเรียนด ำเนินกำร
จัดซื้อ จัดจ้ำง กำร
เบิกจ่ำย จ ำหน่ำยพัสดุ
ครุภัณฑ์ได้ถูกต้องตำม
ระเบียบของทำง
รำชกำร 
 
 
 

-  ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงสำยทอง 1.ร้อยละ 100 จัดท ำ
เอกสำรหลักฐำน       
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็น
ปัจจุบัน 
2.ร้อยละ 100 โรงเรียน
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน
กำรพัฒนำ 

3.ร้อยละ 100 โรงเรียน
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
กำรเบิกจ่ำย จ ำหน่ำย
พัสดุครุภัณฑ์ได้ถูกต้อง 
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 (ต่อ) 
 
 

 

กลยุทธ ์
 

โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

  

3.ร้อยละ 100 
โรงเรียนด ำเนินงำน
ตำมแผนงำนกำร
พัฒนำร่วมกันระหว่ำง
โรงเรียน ชุมชน และ
กรรมกำรสถำนศึกษำ
ตำมระเบียบและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

    

กลยุทธ์ที่ 2 
กระบวนกำร
บริหำรและ
กำรจัดกำร 

6.โครงกำร
พัฒนำงำน
ธุรกำรและสำร
บรรณ 

1.โรงเรียนสำมำรถ
ด ำเนินงำนด้ำนสำร
บรรณและงำนธุรกำร 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
ร้อยละ 80  
2.โรงเรียนจัดเก็บ
ข้อมูลงำนธุรกำรอย่ำง
เป็นระบบถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 
80 

100,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงสำว
ศุภวรรณ 

1.โรงเรียนสำมำรถ
ด ำเนินงำนด้ำนสำรบรรณ
และงำนธุรกำร ได้สะดวก 
รวดเร็วและเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ร้อยละ 80  
2.โรงเรียนจัดเก็บข้อมูล
งำนธุรกำรอย่ำงเป็นระบบ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
สะดวกง่ำยต่อกำรค้นหำ
ร้อยละ 80 

7.โครงกำร
พัฒนำระบบ
เครือข่ำยข้อมูล
สำรสนเทศ และ
เทคโนโลยี 

1. โรงเรียนมีระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศที่
ถูกต้อง สมบูรณ์และ
เปน็ปัจจุบันร้อยละ 80  

2. โรงเรียนมีเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต คลอบ
คลุมพ้ืนที่ภำยใน
โรงเรียน ร้อยละ 80  

64,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำยพสุ 1. ร้อยละ 80 โรงเรียนมี
ระบบข้อมูลสำรสนเทศที่
ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน  
2. ร้อยละ 80 โรงเรียนมี
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต คล
อบคลุมพ้ืนที่ภำยใน
โรงเรียน  

8.โครงกำร
พัฒนำอำคำร
สถำนที่และ
สิ่งแวดล้อม 

1.ร้อยละ90 ของ
โรงเรียนมีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำรอำคำร
เรียนมั่นคงสะอำด
ปลอดภัยมีสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกพอเพียง 
อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี 
สภำพแวดล้อมร่มรื่นมี
แหล่งเรียนรู้ส ำหรับ
ผู้เรียน 

   

1.อำคำรเรียนและอำคำร
ประกอบ อยู่ในสภำพดี 
เหมำะในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ                
2.บริเวณโรงเรียนสะอำด
และบรรยำกำศดี
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมดูร่ม
รื่น ผู้เรียนมีควำมสุข 
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(ต่อ) 
 
 

 

 

กลยุทธ ์
 

โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 2 
กระบวนกำร
บริหำรและ
กำรจัดกำร 

9. โครงกำร
สัมพันธ์ชุมชน
และเครือข่ำย 

ผู้ปกครอง ชุมชน 
ร้อยละ 90 เข้ำมำมี
บทบำทและมีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรศึกษำ 
 

5,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงสำว 
ประติมำ 

1. ร้อยละควำมพึงพอใจ
ของชุมชนที่มีต่อโรงเรียน 
2. ร้อยละของผู้ปกครอง
ชุมชน ในควำมร่วมมือ
สนับสนุนกำรศึกษำ 

10.โครงกำร
โรงเรียน
คุณภำพประจ ำ
ต ำบล 

1.นักเรียนร้อยละ 
100 มีควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำน
อำชีพ และมีสุขภำพ
อนำมัยที่ดี 
2.นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับโอกำสทำง
กำรศึกษำอย่ำง
เหมำะสมและทั่วถึง  
 

3,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำยพสุ 1. นักเรียนร้อยละ 100  
มีควำมสำมำรถทำงด้ำน
วิชำกำร ด้ำน อำชีพ และ
มีสุขภำพอนำมัย 
ที่ดี 
2. นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับโอกำสทำง
กำรศึกษำอย่ำงเหมำะสม 
และทั่วถึง ผลลัพธ์ 
(Outcome) 
3.โรงเรียนสำมำรถ
ให้บริกำรกำรศึกษำแก่
นักเรียนอย่ำงมีคุณภำพ 
เป็นศูนย์พัฒนำครูส ำหรับ
โรงเรียนต่ำง ๆ ท่ีอยู่
ใกล้เคียง และมี กิจกรรม
บริกำรชุมชน - โรงเรียนมี
เครือข่ำยพัฒนำโรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบล 
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(ต่อ) 
กลยุทธ ์

 
โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 2 
กระบวนกำร
บริหำรและ
กำรจัดกำร 

11. โครงกำร
จ้ำงครูอัตรำจ้ำง 

โรงเรียนวัดมะเกลือ 
ได้ด ำเนินกำรจัดจ้ำง
ครูอัตรำจ้ำงสำขำท่ี
ขำดแคลน 1 คน 
 

120,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงสำว 
ประติมำ 

1. โรงเรียนมีบุคลำกร
เพียงพอ เกิดควำม
คล่องตัวในกำรบริหำร
จัดกำร 
2. นักเรียนได้เรียนรู้จำก
ครูที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและมีควำม
ถนัดในสำขำวิชำมี
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
สูงข้ึน  
3. นักเรียนได้รับกำร
พัฒนำตำมศักยภำพและ 
ส่งเสริมผู้ที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ 

กลยุทธ์ที่ 3 
กระบวนกำร
จัดกำรเรียน
กำรสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 
 

โครงกำร
พัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

1. ร้อยละ 70  
ครูออกแบบและ 
กำรจัดกำรเรียนรู ้
ที่ตอบสนองควำม
แตกต่ำงระหว่ำง
บุคคลและพัฒนำกำร
ทำงสติปัญญำ           
2. ร้อยละ  70   
ครูจัดท ำแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบ 
Active Learning  
วัดและประเมินผล
อย่ำงเป็นระบบ 
3. ร้อยละ 70  
ครูจัดท ำวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือแก้ปัญหำ
หรือพัฒนำผู้เรียน 

42,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงกฤษณำ 1. ร้อยละ 70  
ครูออกแบบและ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่
ตอบสนองควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคลและ
พัฒนำกำรทำงสติปัญญำ           
2. ร้อยละ 70 ครูจัดท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบ Active Learning 
วัดและประเมินผลอย่ำง
เป็นระบบ 
3  ร้อยละ 70 ครูจัดท ำ
วิจัยชั้นเรียนเพ่ือ
แก้ปัญหำหรือพัฒนำ
ผู้เรียน 
4. ครูมีแผนกำรจัด 
กำรเรียนรู้ที่เน้นนักเรียน
เป็นส ำคัญ 
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(ต่อ) 
กลยุทธ ์

 
โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 3 
กระบวนกำร
จัดกำรเรียน
กำรสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 
 

โครงกำร
พัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

    

5. ครูใช้ข้อมูล
สำรสนเทศจำกำรเรียน
กำรสอนมำพัฒนำ
ผู้เรียนอย่ำงต่อเน่ือง
และทันเหตุกำรณ์ 
6. ครูมีเครื่องมือ
ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ
และน ำผลมำพัฒนำ
ผู้เรียน        
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ตำรำงแสดงข้อมูลโครงกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้นพื้นฐำน 

โครงกำร/กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง /ตอบสนอง มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้  
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงวิชำกำร 

คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

กระบวนกำรบริหำร
และจัดกำร 

กระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ ของผู้เรียน ของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
1. โครงกำรกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำยของเด็กปฐมวัย √  √ √ 
2. โครงกำรพัฒนำทำงด้ำนอำรมณ์จิตใจของ 
เด็กปฐมวัย 

√  √ √ 

3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนสังคมของเด็ก
ปฐมวัย 

√   √ 

4. โครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนสติปัญญำของ
เด็กปฐมวัย 

√   √ 

5. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย 

√    

6. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร ์

√   √ 

7. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

√   √ 

8. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

√ √   

9. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้สุข
ศึกษำ และพลศึกษำ 

√ √  √ 

10. โครงกำรสง่เสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้
ศิลปะ 

√   √ 

11. โครงกำรสง่เสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชีพ 

√   √ 

12. โครงกำรสง่เสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 

√   √ 

13. โครงกำรสง่เสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

√ √  √ 

14. โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  √   √ 
15. โครงกำรสง่เสริมกำรใช้ห้องสมุด    √ 
16. โครงกำรวันส ำคัญ  √  √ 
17. โครงกำรสหกรณ์โรงเรียน √   √ 
18. โครงกำรประชำธิปไตย  √   
19. โครงกำรอนำมัยโรงเรียน  √   
20. โครงกำรอำหำรกลำงวัน  √   
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ตำรำงแสดงข้อมูลโครงกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้นพื้นฐำน 

โครงกำร/กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง /ตอบสนอง มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้  
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงวิชำกำร 

คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

กระบวนกำรบริหำร
และจัดกำร 

กระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ ของผู้เรียน ของผู้เรียน 

21. โครงกำรธนำคำรขยะรีไซเคิล  √ √  
22. โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติด 
และอบำยมุข 

 √ √ √ 

23. โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม  √   
24. โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง    √ 
กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน   √  
2. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำข้ำรำชกำรครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน 

  √  

3. โครงกำรพัฒนำระบบกำรเงิน กำรบัญช ี   √  
4. โครงกำร 15 ปีเรียนฟรี   √  
5. โครงกำรพัสดุและสินทรัพย์   √  
6. โครงกำรพัฒนำงำนธุรกำรและสำรบรรณ   √  
7. โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูล
สำรสนเทศ และเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 

  √  

8. โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม   √  
9. โครงกำรสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่ำย   √  
10. โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล √   √ 
11. โครงกำรจ้ำงครูอัตรำจ้ำง     
12. ชีวิตใหม่และกำรปรับตัวในภำวะ  COVID-19  √   
กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู ้   √  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

ส่วนที่ 4 
กำรก ำกับติดตำม ประเมินผล ตรวจสอบ 

แผนงบประมำณประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ได้จัดระบบก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรตรวจสอบ          
และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ตำมแผนงำน โครงกำร กิจกรรม ในรูปแบบกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร 
ดังนี้  
 1. กำรก ำกับ ติดตำม 

1.1 จัดทำรูปแบบกำรกำกับติดตำมแผนงำน โครงกำร ตำมยุทธศำสตร์   
1.2 จัดผู้รับผิดชอบในกำรกำกับติดตำม 

2. กำรประเมินผล 
2.1 แต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินผล 
2.2 สร้ำงเครื่องมือประเมินผล 
2.3 ด ำเนินกำรประเมินผลท้ังก่อนด ำเนินโครงกำรเพื่อดูแลควำมเป็นไปได้ระหว่ำงด ำเนิน

โครงกำรเพื่อดูควำมก้ำวหน้ำและปรับปรุง แก้ไขกำรด ำเนินกำร เมื่อส้ินสุดโครงกำรเพื่อดูประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ของกำรด ำเนินกำร 

3. กำรตรวจสอบ 
 3.1 กำรประเมินตนเองตำมแผนงำน โครงกำร กิจกรรม ท่ีปฏิบัติ บันทึกผลเพื่อปรับปรุง

พัฒนำ 
 3.2 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบั ติงำน          

เพื่อเสนอแนะแนวแนวทำงแก้ไขปัญหำ อุปสรรค และหำแนวทำงช่วยเหลือสนับสนุน 
4. กำรรำยงำนผล 

4.1 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน เมื่อส้ินสุดแต่ละกิจกรรมท่ีก ำหนดไว้ 
 4.2 เมื่อส้ินสุดแผนงำน โครงกำร กิจกรรม ในปีงบประมำณ แต่งต้ังคณะทำงำนสรุปผล         

กำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรปรับปรุง แก้ไข ก ำหนดทิศทำงจัดกำรศึกษำ  
          4.3 เมื่อส้ินปีกำรศึกษำโรงเรียนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำต่อหน่วยงำน

บังคับบัญชำส ำนักงำนประเมินมำตรฐำนแห่งชำติประชำชนชุมชนท้องถิน่
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ค ำสั่งโรงเรียนวัดมะเกลือ (กำญจนลักษณ์วิทยำ) 
ที่   27  / 2563 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรโรงเรียนวัดมะเกลือ ปีกำรศึกษำ 2563 
………… 

เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของโรงเรียนวัดมะเกลือ(กำญจนลักษณ์วิทยำ) 
ด ำเนินกำรด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 วรรค 1 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ได้ก ำหนดจุดมุ่งหมำย และหลักกำรส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพเป็นไปตำม
มำตรฐำน มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำร และจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนต้ังแต่ ระดับชั้นอนุบำลปีที่ 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษำ   
ปีที ่3 โดยด ำเนินงำน ตำมขอบข่ำยงำน 4 ด้ำน คืองำนวิชำกำร งำนบุคคลำกร งำนกำรเงินและสินทรัพย์ และ งำนบริหำร
ทั่วไป  

เพ่ือให้กำรบริหำรงำนดังกล่ำวมีประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ โรงเรียนวัดมะเกลือ                      
(กำญจนลักษณ์วิทยำ) จึงได้ด ำเนินกำรบริหำรงบประมำณ ตำมนโยบำยกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ        
ข้ันพ้ืนฐำน ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำร             จัด
กำรศึกษำ จึงแต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
1. นำงสำวนภำพรรณ  คงคำน้อย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยเพ่ิมศักด์ิ  แจ้งเสม   ประธำนคณะกำรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน กรรมกำร 
3. นำงกฤษณำ  มัททวัง   หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร  กรรมกำร 
4. นำงอรวิล  นรขุน   หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ  กรรมกำร 
5. นำงสำวประติมำ  เทศพันธ์ุ   หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนงำนบุคคลำกร  กรรมกำร 
6. นำงสำวศุภวรรณ  จันทิ   หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนงำนงำนบริหำรทั่วไป กรรมกำร 
7. นำงสำยทอง  อินทรมณี   ครูช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร 
8. นำงวันวิสำข์  มำลัย   ครูช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ - วำงแผน ก ำหนดกรอบ/นโยบำยเพ่ือพิจำรณำงบประมำณแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปกีำรศึกษำ 2563 
 - ควบคุมดูแล และให้ค ำปรึกษำในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
    2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563 ประกอบด้วย 
1. นำงสำวนภำพรรณ  คงคำน้อย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร  
2. นำงกฤษณำ  มัททวัง   หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร  กรรมกำร 
3. นำงอรวิล  นรขุน   หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ  กรรมกำร 
4. นำงสำวประติมำ  เทศพันธ์ุ   หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนงำนบุคคลำกร  กรรมกำร 
5. นำงสำวศุภวรรณ  จันทิ   หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนงำนงำนบริหำรทั่วไป กรรมกำร 
6. นำงสำวพรวรัตม์   ชิดสิน   ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
7. นำงสำววรรณภำ  ลูกอินทร์   ครูผูช้่วย     กรรมกำร 
8. นำงนันธิยำ   เขียวจันทร์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
9. นำงสำวณฐมน  สุดวิเศษ   คร ู     กรรมกำร 
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10. นำงกำญจนำ  สุจจิตร์จูล   คร ู     กรรมกำร 
11. นำงสุพินดำ   แกมวณิชกุล  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
12. นำงสำวพรทิพย์  ศรีย่ีสุ่น   ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร 
13. นำงสำวอรอุมำ  หนุนภักดี  คร ู     กรรมกำร 
14. นำยอนุศักด์ิ  อินแสง   ครูผูช้่วย     กรรมกำร 
15. นำงสำวชุติมำ  ตะโกพ่วง   คร ู     กรรมกำร   
16. นำงสำวธิดำรัตน์  โพธ์ิเต้ีย  คร ู     กรรมกำร 
17. นำงสำวณัฐรดำ  ขุนศรี   ครูผูช้่วย     กรรมกำร 
18. นำงสำวศำนตมล  พุ่มรินทร์  ครูช ำนำญ    กรรมกำร   
19. นำงสำวพิมพำ  บุตรอินทร์  ครูผูช้่วย     กรรมกำร 
20. นำยพสุ  ไก่แก้ว   คร ู     กรรมกำร 
21. นำงชวลิดำ  รัตนวงศำกุล   ครูช ำนำญ    กรรมกำร 
22. นำยนิรัตร  ทรดี   คร ู     กรรมกำร 
23. นำงสำวดวงฤทัย  ศรีบุญลือ  คร ู     กรรมกำร 
24. นำยธีระพงษ์  ลบแย้ม   ครูผูช้่วย     กรรมกำร 
26. นำยณัฐวุฒิ  พุ่มถำวร   ครูช ำนำญ    กรรมกำร 
27. นำงสำยทอง  อินทรมณี   ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
28. นำงวันวิสำข์  มำลัย   ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
29. นำงสำวติณณำ  ศรีนะพรม  ธุรกำร           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ ก ำหนดวัตถุประสงค์ นโยบำย เป้ำหมำยและมำตรกำร รวมทั้งรำยละเอียด งำน/โครงกำร จัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
     3. คณะกรรมกำรจัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปกีำรศึกษำ  2563 ประกอบด้วย 
1. นำงกฤษณำ  มัททวัง    ครูช ำนำญกำรพิเศษ   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำยทอง  อินทรมณี   ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
3. นำงอรวิล  นรขุน   ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
4. นำงสำวพิมพำ  บุตรอินทร์   ครูผูช้่วย     กรรมกำร 
5. นำยพสุ  ไก่แก้ว    คร ู     กรรมกำร 
6. นำงสำวติณณำ   ศรีนะพรม  ธุรกำร            กรรมกำร 
7. นำงวันวิสำข์  มำลัย   ครูช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูลจำกคณะกรรมกำรด ำเนินงำน เพ่ือจัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เผยแพร่
ต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ทั้งน้ี ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งต้ังทุกท่ำนปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  และ
ช่วยเหลืองำนอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำน  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้             
ทุกประกำร 
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สั่ง ณ วันที่   5  เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2563 
 

 
       ลงชื่อ..................................................... 

                  (นำงสำวนภำพรรณ  คงคำน้อย) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดมะเกลือ (กำญจนลักษณ์วิทยำ 

 

ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของโรงเรียนวัดมะเกลือ (กำญจนลักษณ์วิทยำ)         
โดยได้รับควำมร่วมมือจำกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนทุกคน    

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้รับข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้ำประสงค์ ตลอดจนแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน ซึ่งมีโครงกำรรองรับตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของโรงเรียนอย่ำงครบถ้วน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้พิจำรณำ
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปกีำรศึกษำ 2563  โรงเรียนวัดมะเกลือ(กำญจนลักษณ์วิทยำ) 

 

1. เห็นชอบในกำรแบ่งสัดส่วนงบประมำณ  ดังนี้ 
 งบด้ำนวิชำกำร   548,000 บำท   
 งบด้ำนงบประมำณ  4500  บำท   

งบด้ำนบุคลำกร   20,000  บำท   
งบด้ำนบริหำรท่ังไป  578,500 บำท 
งบอื่นๆ (รำยได้สถำนศึกษำ) 100,000 บำท  
งบประมำณท้ังส้ิน          1,151,000 บำท     

 

 

 

คณะท ำงำน 

 

ลงชื่อ………………………………………………………..    ลงชื่อ……………………………………………………….. 
(นำยเพ่ิมศักด์ิ  แจ้งเสม)            (นำงสำวนภำพรรณ  คงคำน้อย)   

ประธำนคณะกำรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดมะเกลือ (กำญจนลักษณ์วิทยำ) 
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ที่ปรึกษำ 
1. นำงสำวนภำพรรณ  คงคำน้อย   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดมะเกลือ 
2. นำยเพิ่มศักดิ์  แจ้งเสม    ประธำนคณะกำรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน  

คณะผู้จัดท ำ   
1. นำงกฤษณำ  มัททวัง     ครูช ำนำญกำรพิเศษ    
2. นำงสำยทอง  อินทรมณี   ครูช ำนำญกำรพิเศษ   
3. นำงอรวิล  นรขุน    ครูช ำนำญกำรพิเศษ    
4. นำงสำวพิมพำ  บุตรอินทร์   ครูผู้ช่วย     
5. นำยพสุ  ไก่แก้ว    ครู     
6. นำงสำวติณณำ  ศรีนะพรม   ธุรกำร            
7. นำงวันวิสำข์  มำลัย    ครูช ำนำญกำรพิเศษ          

 


