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โครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนวัดมะเกลือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 

นำงสำวนภำพรรณ  คงคำน้อย 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดมะเกลือ 

คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 

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. งำนวำงแผนงำนและสสำรสนเทศด้ำน
วิชำกำร 
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. งำนสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำ
เสพติดและอบำยมุข 
13. งำนโรงเรียนคุณภำพประจ ำ
ต ำบล 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดมะเกลือ (ระยะ 4 ปี พ.ศ.2563-2566) 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

  ผลจำกกำรศึกษำสถำนภำพโรงเรียนวัดมะเกลือ ด้ำนสภำพแวดล้อมภำยในพบว่ำ โรงเรียนมี      

จุดแข็งมำกกว่ำจุดอ่อน ดังนี้ 

  โรงเรียนมีกำรจัดระบบโครงสร้ำงกำรท ำงำนและก ำหนดนโยบำยท่ีชัดเจน บุคลำกรมีส่วนร่วมใน

กำรบริหำร ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมสำมัคคีในหมู่คณะสูง กำรบริหำรกำรเงินมีประสิทธิภำพ  

และสำมำรถระดมทรัพยำกรจำกชุมชนได้ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน โดยเฉล่ียเป็นไปตำม

เป้ำหมำยตลอดจนสำมำรถจัดกำรศึกษำสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนได้ทุกกลุ่ม ท้ังเด็กปกติ เด็กพิเศษ  

เด็กด้อยโอกำส เด็กในและนอกเขตบริกำร ตลอดจนจัดได้สอดคล้องกับสภำพชุมชน ท้ังในด้ำนกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกำรใช้แหล่งกำรเรียนรู้   

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

  ผลจำกกำรศึกษำสถำนภำพโรงเรียนวัดมะเกลือ ด้ำนสภำพแวดล้อมภำยนอกพบว่ำ โรงเรียน             

มีโอกำสมำกกว่ำอุปสรรค ดังนี้ 

  ประชำชนและหน่วยงำนต่ำง ๆ ในชุมชนให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนน ำเทคโนโลยี

มำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ และกำรติดต่อส่ือสำรได้เป็นอย่ำงดี น ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำให้ควำมรู้   

ประสบกำรณ์ท่ีดีเกิดประโยชน์แก่นักเรียนในกำรน ำไปใช้ได้ตรงกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น ตลอดจน

นโยบำยของรัฐด้ำนกำรศึกษำ เน้นกำรปฏิรูปกำรศึกษำ โรงเรียนและบุคลำกรทุกฝ่ำยจึงต้องปรับ

กระบวนกำรท ำงำน ปฏิรูปกำรเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญเพื่อให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ในสังคมโลกปัจจุบัน

และอนำคต แต่มีจุดอ่อน คือ ชุมชนบำงส่วนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ และ      

มีรำยได้น้อย ปัจจุบันภำวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ ำท ำให้กำรระดมทรัพยำกรจำกชุมชนลดลงด้วย 

 ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน 

  ผลจำกกำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้อมท้ังภำยในและภำยนอกของโรงเรียนวัดมะเกลือ ท่ีน ำเสนอ 

กล่ำวสรุปได้ว่ำ โรงเรียนวัดมะเกลือ มีปัจจัยท่ีเป็นโอกำสจำกสภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีเอื้อต่อกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรให้บริกำรแก่ผู้เรียน สภำพแวดล้อมของชุมชนให้กำรสนับสนุนปัจจัยภำยใน

ท่ีเป็นจุดแข็งด้ำนโครงสร้ำง นโยบำย บุคลำกำร และด้ำนกำรเงิน ดังนี้  สถำนภำพของโรงเรียน   วัด

มะเกลือมีโอกำสในกำรพัฒนำให้เจริญก้ำวหน้ำต่อไป 
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กราฟแสดงสถานภาพของโรงเรียนวดัมะเกลือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

 จำกกำรศึกษำวิเครำะห์ สภำพของโรงเรียน กำรศึกษำสภำพปัจจุบันปัญหำและอุปสรรค          ท้ัง

ระบบกระบวนกำร CIPP และพิจำรณำตัวชี้วัดใน 4 มุมมอง (Perspecitve) ท้ัง 4 ด้ำน ตำมแนวคิดเบ้ืองต้น

ของ Balanced Scorecard (BSC) คือ 

 1.  มุมมองด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 

 2.  มุมมองด้ำนลูกค้ำ (นักเรียนและผู้ปกครอง) 

 3.  มุมมองด้ำนกระบวนกำรภำยในโรงเรียน 

 4.  มุมมองด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ 

ในแต่ละมุมมองจะประกอบด้วย 

 1. วัตถุประสงค์ (Objective) 

 2. ตัวชี้วัด (Measures) หรือ (Key Performance Indicators = KIP) 
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 3. เป้ำหมำย (Target) 

 4. แผนงำนและโฆษณำ (Initiatives) 

และเพิ่มเติมด้ำนข้อมูลในปัจจุบัน (Baseline Data) ซึ่งแสดงถึงข้อมูลในปัจจุบันของตัวชี้วัดแต่ละตัว 

ควำมสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลปัจจุบัน เป้ำหมำย และแผนงำน โครงกำร แต่ละมุมมอง

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย และกลยุทธ์   
 

ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง  

กำรจัดกำรศึกษำได้แบ่งระดับกำรขับเคล่ือนเพื่อให้บรรลุผลวัตถุประสงค์ไว้ 2 ระดับ คือ 

กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ควบคุม ก ำหนดนโยบำย และเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำ สถำนศึกษำเป็นระดับ กำรปฏิบัติ  

กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ก ำหนดแผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำไว้ 6 ยุทธศำสตร์ 

ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ  

 ยุทธศำสตร์ 2 กำรผลิตและกำรพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้ำงขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ของประเทศ  

ยุทธศำสตร์ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  

ยุทธศำสตร์ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ  

ยุทธศำสตร์ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

ยุทธศำสตร์ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อ

การพัฒนา ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศำสตร์ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง  

 ยุทธศำสตร์  2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

ยุทธศำสตร์ 3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ยุทธศำสตร์ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  

ยุทธศำสตร์ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

ยุทธศำสตร์ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  
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ยุทธศาสตร์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง  

  2 พัฒนำคุณภำพ ผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน         

กำรแข่งขัน  

3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  

5 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  

 

โรงเรียนวัดมะเกลือ ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนพัฒนำคุณภำพ 

กำรศึกษำ ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ มีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมท้ังภำยในและภำยนอกโรงเรียน โดยผู้บริหำร 

ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ต่ำงมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อจัดท ำ

แผนพัฒนำ คุณภำพกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2563 - 2566 สรุปเป็นทิศทำงกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำของ

โรงเรียน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนวัดมะเกลือ 

 มุ่งมั่นพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรมน ำควำมรู้  รู้เท่ำทันเทคโนโลยีบนพื้นฐำนควำมเป็นไทย ใส่ใจ

ส่ิงแวดล้อม น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 

พันธกิจ 

1. พัฒนำหลักสูตร นวัตกรรม ส่ือ และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ เสริมสร้ำงทักษะชีวิต ควำมเป็น

ไทยเน้นคุณธรรมสู่วิถีควำมพอเพียง 

2. จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลท่ีหลำกหลำยอย่ำงมีคุณภำพ เอื้อต่อ     

กำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 

3. ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ทักษะกำรคิดค ำนวณ กำรใช้

เทคโนโลยี และสำมำรถผสมผสำนองค์ควำมรู้ เพื่อผลิตหรือสร้ำงงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

4. พัฒนำองค์กร อำคำรสถำนท่ี ระบบสำธำรณูปโภค และปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

อย่ำงเป็นระบบภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย 

5. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

ส่วนที่ 2 ทิศทางการจดัการศึกษา 

 



12 

 

6. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีควำมรักชำติ มีจิตส ำนึกในพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และ

กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภำพด้ำนวิชำกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมสถำนศึกษำก ำหนด 

3. สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน 

4. ครูมีกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและเป็นครูในศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธ์โรงเรียนวัดมะเกลือ 

กลยุทธ์ที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  

กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของเด็ก 

มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

มำตรฐำนท่ี 3 กำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

 1.1 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ 

1.2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้  

1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม  

1.4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ส่ือสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรท้ัง 4 ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

  2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน  

  2.3 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์  

  2.4 จัดสภำพแวดล้อมและส่ือเพื่อกำรเรียนรู้ อย่ำงปลอดภัย และเพียงพอ  

  2.5 ให้บริกำรส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศและส่ือกำรเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนกำร จัด

ประสบกำรณ์  
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  2.6 มีระบบบริหำรคุณภำพท่ีเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 

 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1.จัดประสบกำรณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ  

3.2 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข  

3.3 จัดบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมกับวัย  

3.4 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไป

ปรับปรุงกำรจัด 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำ  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

      1.1.1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำร และกำรคิดค ำนวณ  

      1.1.2 มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ อย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น 

แก้ปัญหำ  

     1.1.3 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม  

1.1.4 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร  

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  

1.1.6 มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ีดีต่ออำชีพ  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

1.2.1 กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด  

1.2.2 ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 

1.2.3 กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย  

1.2.4 สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจำรณำ  

2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ  

2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ 

ทุกกลุ่มเป้ำหมำย  

2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ  

2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  
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2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้ 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประเด็นพิจำรณำ 

  3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้  

3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก  

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน  

3.5 มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ีกลยุทธ ์(Strategy Map) โรงเรียนวัดมะเกลือ 

วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนวัดมะเกลือ 
 มุ่งมั่นพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรมน ำควำมรู้  รู้เท่ำทันเทคโนโลยีบนพื้นฐำนควำมเป็นไทยใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม  น้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที่ 1 
 คุณภาพของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ 3 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เป้าประสงค์ 
 

ผู้เรียนมีคุณภำพด้ำน
วิชำกำรตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
อั น พึ งปร ะส งค์ตำม
สถำนศึกษำก ำหนด 

 

ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ มี ก ำ ร
บริ ห ำ ร จั ดก ำร ด้ ว ย
ร ะบบคุณภำพ  โ ดย
ได้รับควำมร่วมมือจำก
ทุกภำคส่วน 

ค รู มี ก ร ะ บ ว น ก ำ ร
จัดกำร เรี ยนรู้ ที่ เ น้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญและ
เป็นครูในศตวรรษที่ 21 

 

กลยุทธ ์ คุณภำพของผู้เรียน กระบวนกำรบริหำรและ 
กำรจัดกำร 

กำรจัดประสบกำรณ์ที ่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

 

 

แผนงำนท่ี 1 พัฒนำคุณภำพของ

ผู้เรียน 

 

 

1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนร่ำงกำยของปฐมวัย 

2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนสังคมของปฐมวัย 

3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนสติปัญญำของปฐมวัย 

4. โครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนอำรมณ์ – จิตใจของ

ปฐมวัย 

5. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
6. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

7. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี 

8. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 

ศำสนำ และวัฒนธรรม 

9. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และ 

พลศึกษำ 

10. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

11. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

12. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้

ภำษำต่ำงประเทศ 

13. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสำระกำรเรียนรู้กจิกรรม

พัฒนำผู้เรียน 

14.โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

15. โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุด 

16. โครงกำรวันส ำคัญ 

17. โครงกำรสหกรณ์โรงเรียน 

18. โครงกำรประชำธิปไตย 

19. โครงกำรอนำมัยโรงเรียน 

20. โครงกำรอำหำรกลำงวัน 

กลยุทธ์ระดบัองค์กร 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร โครงการ 

21. โครงกำรธนำคำรขยะรีไซเคิล 

22. โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติด และอบำยมุข 

23. โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 

24. โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและ

กำรจัดกำร 

 

 

แผนงำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและ

กำรจัดกำร 

 

 

 

 

1. โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน 

2. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำในโรงเรียน 

3. โครงกำรพัฒนำระบบกำรเงิน กำรบัญชี 

4. โครงกำร 15 ปีเรียนฟรี 

5. โครงกำรพัสดุและสินทรัพย์ 

6. โครงกำรพัฒนำงำนธุรกำรและสำรบรรณ 

7. โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ และ

เทคโนโลยี 

8. โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม 

9. โครงกำรสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่ำย 

10. โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

11. โครงกำรจ้ำงครูอัตรำจ้ำง 

12. โครงกำรชีวิตวิถีใหม่และกำรปรับตัวในภำวะ COVID - 19 

กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส ำคัญ 

 

แผนงำนท่ี 3 พัฒนำกระบวนกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส ำคัญ 

 

1. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู ้

 

 


