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ตอนที่  1    
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 
 
1. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือสถานศึกษา   โรงเรียนวัดอมรินทราราม    ท่ีต้ัง  เลขท่ี  566/1   ถนน  อรุณอมรินทร 
แขวง  ศิริราช      เขต  บางกอกนอย     กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย   10700             
สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   โทรศัพทและโทรสาร          
0 2411 3017 ,  0 2418 0927  E – mail  amarin_school@hotmail.com    
Website : www.amarin.ac.th      เปดสอนระดับช้ัน  อนุบาลปท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  เนื้อท่ี   
4  ไร  3  งาน   -  ตารางวา                     

 
ประวัติโรงเรียนโดยยอ 
โรงเรียนวัดอมรินทราราม  ปจจุบันสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เปดทําการสอนต้ังแตช้ันอนุบาล   ถึงช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี  6 ต้ังอยูเลขท่ี  566/1  ถนนอรุณอมรินทร  แขวงศิริราช   เขตบางกอกนอย   
กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย   10700   โทรศัพท,โทรสาร  0-2411-3017  , 0-2418-0927                   
มีประวัติความเปนมาพอสังเขปดังนี้ 
 โรงเรียนวัดอมรินทราราม  สังกัดกองการมัธยมศึกษา   กรมวิสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  
กอต้ังมากอนสงครามโลกครั้งท่ี  2  แตไมมีหลักฐานยืนยันวา กอต้ังมาแตเมื่อใด   เปดทําการสอนต้ังแตช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี  1  (ม.1)  -  มัธยมศึกษาปท่ี  8  (ม.8)   มีช่ือเสียงท้ังดานวิชาการและดานการกีฬาในยุคสมัย
นั้น   ตอมา  ป พ.ศ. 2477  โรงเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม  เปนโรงเรียนสังกัดเดียวกัน  ซึ่งต้ังอยูท่ีวัดระฆัง      
โฆสิตารามวรมหาวิหาร ไดเปล่ียนจากโรงเรียนชายไปเปนโรงเรียนหญิงช่ือ “โรงเรียนสตรีวัดระฆัง” จึงโอน
นักเรียนชายท้ังหมดมาเรียนท่ีโรงเรียนวัดอมรินทรารามและไดช่ือใหมวา “ โรงเรียนอมรินทรโฆสิต ” และเปด
การสอนตอมาจนถึง พ.ศ. 2484  ไดเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ข้ึน  สถานท่ีต้ังโรงเรียนอยูใกลสถานีรถไฟธนบุรี
อันเปนจุดยุทธศาสตร  อาคารเรียนถูกลูกระเบิด ทําลายและไฟไหมหมด  เมื่อสงครามโลกครั้ง ท่ี 2 สงบลง
นักเรียนโรงเรียนอมรินทรโฆสิตตองไปอาศัยเรียนท่ีโรงเรียนทวีธาภิเศก  ซึ่งภายหลังไดมีการรวมตัวกันกอต้ัง    
“ สมาคมศิษยเกาทวีธาภิเศก   อมรินทร- โฆสิต ”  ข้ึน เพราะสงครามโลกครั้งท่ี  2  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ยุคเริ่มตนจึงถูกยุบเลิกไปโดยปริยาย  
 ตอมาถึงป  พ.ศ. 2503  กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น  ไดขยายการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา
เปนประถมศึกษาตอนตน  4  ป  และประถมศึกษาตอนปลาย  3 ป  ฯพณฯ  มล.ปน    มาลากุล รัฐมนตรี      
วาการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นไดติดตอกับพระธรรมรัตนากร(ตอมา คือสมเด็จพระวันรัต) เจาอาวาส  
วัดสังเวชวิทยาราม   ซึ่งรักษาการตําแหนงเจาอาวาสวัดอมรินทราราม  และพระครูปลัดรัตนวัตร ซึ่งไดรับ
มอบหมายใหดูแลวัดอมรินทราราม (ตอมาคือพระสุนทรวิหารกิจ  เจาอาวาส วัดอมรินทราราม)  เพื่อขอจัดต้ัง
โรงเรียนข้ึนใหม    พระคุณเจาท้ังสองรูปไดเล็งเห็นความสําคัญและประโยชนของการศึกษาของชาติ  จึงไดมอบ
ท่ีดินวางเปลาของวัด  เนื้อท่ีจํานวน  4  ไร  3  งาน  ใหกรมสามัญศึกษากอต้ังโรงเรียนข้ึน    เพื่อรับ
สถานการณการขาดแคลนสถานท่ีเรียนของนักเรียนในสมัยนั้น 

http://www.amarin.ac.th/


2 

 

 อาคารเรียนหลังแรก  เปนตึก 3 ช้ัน 12 หองเรียน   การกอสรางอาคารเรียนแลวเสร็จเมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2504  ต้ังช่ือวา “ โรงเรียนวัดอมรินทราราม ”  รับนักเรียนเขาเรียนในช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  
จํานวน  573  คน  เปดเรียนเมื่อวันพฤหัสดีท่ี  29  มิถุนายน พ.ศ. 2504  มีครูทําการสอนจํานวน  28  คน 
และไดทําพิธีเปดปายโรงเรียนเมื่อวันท่ี  18  สิงหาคม พ.ศ. 2504  โดยมี  ฯพณฯ  มล.ปน  มาลากุล          
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  เปนประธานในพิธี 
 ในป พ.ศ. 2505  กอสรางอาคารเรียนหลังท่ี 2  เปนตึก  3  ช้ัน  9  หองเรียน  ช้ันลางเปน โรงอาหาร  
เปดเรียนถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  มีนักเรียน 1,024  คน  ครู  45  คน 
 ป พ.ศ.  2506  กอสรางอาคารเรียนอีกหลังหนึ่งเปนหลังท่ี  3  เปนตึก  3  ช้ัน  16  หองเรียนตอจาก
อาคารเรียนหลังท่ี  2  เปดเรียนถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี  7  มีนักเรียน  1,383  คน  ครู  66  คน และมีนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี   7  จบหลักสูตรประถมศึกษารุนแรกจํานวน  518  คน 
 ป พ.ศ.  2507  ไดกอสรางอาคารเรียนหลังท่ี  4  เปนตึก 3  ช้ัน  11  หองเรียน   
 ป พ.ศ.  2508  ไดงบประมาณกอสรางรั้วคอนกรีตดานทิศใต  สนามคอนกรีตทางระบายน้ํา  และ  
ครัวถาวร   ในปนี้มีนักเรียนท้ังหมดต้ังแต ป.5-ป.7  รวม 1,448  คน  ครู  74  คน 
 ป พ.ศ. 2509  มีการโอนโรงเรียนไปสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดธนบุรี กระทรวงมหาดไทย   
มีโรงเรียนฝงธนบุรีหลายโรงเรียนท่ีกรมสามัญศึกษา   ขอสงวนไวเพื่อเปนโรงเรียนสําหรับทดลองวิจัยดาน   
การเรียนการสอน  นอกจากโรงเรียนวัดอมรินทรารามแลวยังมีโรงเรียนอื่น ๆ  เชน  โรงเรียนโฆสิตสโมสร  
โรงเรียนประถมทวีธาภิเษก  โรงเรียนวัดหงสรัตนาราม  เปนตน  และมีโรงเรียนอื่น ๆ ในตางจังหวัดอีกรวม
เรียกวา  โรงเรียน  “ สามัญ ”  มีอักษร  “ ส ”  ปกนําช่ือโรงเรียน  เชน ส.อ.ร. , ส.ฆ.ส.  ส.ช.ก. เปนตน 
 ป พ.ศ.  2512  กอสรางอาคารเรียนหลังท่ี  5  เปนตึก  3  ช้ัน  6  หองเรียน  เช่ือมอาคารเรียน   
หลังเกาทางดานทิศเหนือ   ช้ันลางเปนหองประชุม 
 ตลอดระยะเวลาต้ังแตปการศึกษา  2504  เปนตนมาโรงเรียนวัดอมรินทรารามไดพัฒนาโรงเรียน     
ทุก  ๆ  ดาน  โดยเฉพาะดานการเรียนการสอนเปนท่ีไววางใจและมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักกันท่ัวไป 
 ป พ.ศ. 2518  กระทรวงศึกษาธิการไดปรับเปล่ียนการจัดการศึกษาภาคบังคับเปนจาก 4 ปเปน  6 ป  
ดังนั้นในปการศึกษา 2518 โรงเรียนวัดอมรินทรารามจึงเปดรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  

ป พ.ศ. 2519 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  ไดมอบหมายใหโรงเรียนวัดอมรินทรารามเปน      
โรงเรียนทดลองหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521  ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  จํานวน  2    
หองเรียน  และไดทําการทดลองตอเนื่องจนถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  ในป  พ.ศ. 2524 
 ป พ.ศ. 2520  โรงเรียนไดเปดเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน  4  หองเรียน ตามคําส่ัง
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ศธ  0806/11672 ลงวันท่ี  19  เมษายน  2520  ท่ีจะปรับโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสวนกลางเปนโรงเรียนมัธยมแตไดยุบเลิกในปการศึกษา 2521  ตามคําส่ังกระทรวงศึกษาธิการเชนกัน 
 ป พ.ศ. 2523 มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริหารงานในมีการจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการ     
การประถมศึกษาแหงชาติซึ่งเทากับเปนกรมหนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนประถมศึกษาสวนกลาง
ท้ังหมด ซึ่งมีโรงเรียนวัดอมรินทรารามดวย  จึงยายมาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  มีการแบงโรงเรียนประถมศึกษา
สวนกลางเปน  5  กลุมโรงเรียน  คือ  กลุมโรงเรียนทวาราวดี  กลุมโรงเรียนอโยธยา  กลุมโรงเรียนสุโขทัย  
กลุมโรงเรียนกรุงธน  และกลุมโรงเรียนรัตนโกสินทร   

สําหรับโรงเรียนวัดอมรินทรารามสังกัดกลุมโรงเรียนทวาราวดี  ซึ่งมีโรงเรียนในกลุม  7  โรงเรียน  
ไดแก  โรงเรียนพญาไท  โรงเรียนราชวินิต  โรงเรียนวัดโบสถ  โรงเรียนวัดโสมนัส   โรงเรียนอนุบาล 
วัดปรินายก   โรงเรียนโฆสิตสโมสร และโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
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 ป พ.ศ.  2534  โรงเรียนวัดอมรินทรารามไดรับการประเมินเปนโรงเรียนพระราชทานขนาดใหญ     
ในระดับประถมศึกษา  จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  โดยผูอํานวยการโรงเรียน  นายชลิต  พุทธรักษา  
ไดเขารับพระราชทานรางวัลโลและเกียรติบัตร  พรอมท้ังรับพระบรมราโชวาทจากสมเด็จพระเทพรัตน-      
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มี ดร.กอ สวัสดิพานิช  กราบทูลถวายรายงาน เมื่อวันอังคารท่ี  13  กรกฎาคม 
2535  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา 
 ป พ.ศ. 2535  เปดรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา  ช้ันอนุบาลปท่ี 1  จํานวน 1    หองเรียน  
นักเรียน  35  คน  และไดขยายเปนอนุบาลปท่ี  2 ในปตอมา   
 ป พ.ศ. 2543   โรงเรียนไดลดจํานวนหองเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  1 จากฐานเดิม  6  หองมาเปน     
5  หองเรียน  เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายลดจํานวนขาราชการ  ขาราชการครูท่ีเกษียณอายุราชการและ                    
ท่ีขอเกษียณอายุราชการกอนกําหนด  จะถูกตัดอัตราทําใหจํานวนขาราชการครูลดลง ไมสามารถจัดการเรียน
การสอนตามฐานเดิมได  เมื่อถึงปการศึกษา  2549  ป. 1 – 6 จะมีสายช้ันละ  5  หองเรียน 
 ป พ.ศ.  2546  เมื่อวันท่ี  3  กรกฎาคม  พ.ศ. 2546  รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา  มีผลบังคับใชใน   
วันท่ี  7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  เปนผลใหโรงเรียนวัดอมรินทรารามโอนมาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต  3  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนการรวม
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาอยูในสังกัดเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง 
 ปการศึกษา  2548 โรงเรียนวัดอมรินทรารามเปดทําการสอน  ระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1–2    ช้ันละ 2  
หองเรียน รวม  4  หองเรียน  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 มี  6 หองเรียน  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  2 – 6  ช้ัน
ละ  5  หองเรียน  รวม  31    หองเรียน   รวมหองเรียนท้ังส้ิน   35   หองเรียน  จํานวนนักเรียน  1,406  คน   
ขาราชการครู    จํานวน  57  คน     ลูกจางประจํา  จํานวน  7  คน    ครูอัตราจาง (งบประมาณ)  จํานวน 1 
คน ครูจางสอน   (งบสมาคมฯ)   จํานวน  6  คน  ลูกจางช่ัวคราว  จํานวน  12  คน        

 โรงเรียนไดพัฒนาการเรียนการสอน  ปรับปรุงอาคารเรียน  หองเรียน  หองพิเศษตาง ๆ  ใหทันสมัย  
เชนหองปฏิบัติการทางภาษา  หองคอมพิวเตอร   หองสมุด   หองเรียนอนุบาล ไดปรับเปน  หองปรับอากาศ
เพื่อเอื้อตอการเรียนการสอนและปองกันมลพิษ  และในปนี้โรงเรียนไดรับการคัดเลือกจากกรมการคาภายใน
กระทรวงพาณิชย   ใหเปนโรงเรียนสีฟาตนแบบยอดเยี่ยมท่ีจัดการเรียนการสอนเรื่อง  “ การรักษาสิทธิโยชน
ของผูบริโภคในการซื้อสินคาและบริการ ” 

ปการศึกษา  2549 โรงเรียนวัดอมรินทรารามเปดทําการสอน  ระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1   มีจํานวน       
2   หองเรียน   ระดับช้ันอนุบาลปท่ี  2  มีจํานวน  2  หองเรียน   รวม  4  หองเรียน  ระดับช้ันประถมศึกษาป          
ท่ี  1  มี  6  หองเรียน  ช้ันประถมศึกษาปท่ี     2 – 6  ช้ันละ  5  หองเรียน  รวม  31 หองเรียน   รวม
หองเรียนท้ังส้ิน   35  หองเรียน  จํานวนนกัเรียน  1,331   คน   ขาราชการครู    จํานวน  55  คน     
ลูกจางประจํา  จํานวน  7  คน    ครูอัตราจาง (งบประมาณ)  จํานวน 1 คน ครูจางสอน   (งบสมาคมฯ)   
จํานวน  7 คน  ลูกจางช่ัวคราว  จํานวน  11  คน       
 ปการศึกษา  2551  โรงเรียนวัดอมรินทราราม  เปดช้ันอนุบาลปท่ี  1  จํานวน  2  หอง  อนุบาลปท่ี 2  
จํานวน  3  หองเรียน  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6  จํานวน  31  หองเรียน  รวมท้ังส้ิน  36  หองเรียน  
เพิ่มช้ันจากเดิม  1  หองเรียน จํานวนนักเรียน  1,334   คน  ขาราชการครูจํานวน  53 คน  ลูกจางประจํา  7  
คน  ครูอัตราจาง  1 คน  ครูจางสอน  10  คน   ลูกจางช่ัวคราว  12  คน 

โรงเรียนไดพัฒนาการเรียนการสอน  ปรับปรุงอาคารเรียน  สรางหองน้ําเช่ือมตออาคาร 3 และ  4   
เพื่อใหนักเรียนช้ันอนุบาลและช้ันประถมไดใชอยางสะดวกและเพียงพอ  ปรับปรุงภูมิทัศนรอบโรงเรียน   ยาย
เสาธง  สรางศาลาไทย   ศาลาแปดเหล่ียม   โรงอาหาร   สรางหองศูนยกิจกรรมปฐมวัย  สนามเด็กเลนเพิ่มเติม  



4 

 

รานคาสวัสดิการ  ตลอดจนหองพิเศษตาง ๆ  ใหทันสมัย  เชนหองปฏิบัติการทางภาษา  หองคอมพิวเตอร   
หองสมุด   หองเรียนอนุบาลไดปรับเปนหองปรับอากาศ  และไดตอ  Internet  ใหนักเรียน   ไดศึกษาคนควา
ในหองเรียน    ทุกหองเปนจํานวน   10   หองเรียน  เพื่อใหทันตอเหตุการณในปจจุบัน 

ปการศึกษา  2552   โรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ระดับประถมศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  
เปดสอนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ต้ังแต ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1               
ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี  6 

ปการศึกษา  2553  โรงเรียนวัดอมรินทรารามไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล    World – Class  Standard   School    ซึ่งเปนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนมุงให
ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  (Learner   Profile)  เทียบเคียงมาตรฐานสากล  (World – Class  
Standard)  ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก  (World  citizen)   พัฒนายกระดับคุณภาพจัดการเรียนการสอน
และการจัดการดวยระบบคุณภาพ  เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานสากล  เปนการ    
ตอยอดคุณลักษณะ พึงประสงคท่ีเปนมาตรฐานชาติ  และในวันท่ี  3  สิงหาคม  2553  โรงเรียนไดรับการ
ประเมินการดํารงรักษาสภาพสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ  คาเฉล่ีย 3.875  
ระดับการปฏิบัติ ดีมาก 

ปการศึกษา  2554  โรงเรียนวัดอมรินทราราม  ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม       
(พ.ศ.2554 – 2558)  จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)  สมศ. 
เมื่อวันท่ี 15 – 17  สิงหาคม  2554  มีผลการประเมินระดับปฐมวัย   สรุปอยูในระดับดีมาก  และมีผลการ
ประเมินในระดับประถมศึกษาอยูในระดับดี 

ปการศึกษา  2555   โรงเรียนวัดอมรินทราราม  ไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ใหเปนโรงเรียนตนแบบลูกเสือ  ประจําป  2555  ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ปการศึกษา  2556  โรงเรียนวัดอมรินทราราม  ไดพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ในช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 1 หองเรียน โดยมีครูไทยและครูชาวตางชาติเปนผูสอน ปรับปรุงภูมิทัศนรอบ ๆ 
โรงเรียน ปรับปรุงหองหนาอาคารเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เปนหองพักครูและเปนบริเวณท่ีอานหนังสือของ
ผูปกครอง 
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แผนท่ีโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
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2. ขอมูลดานการบริหาร 
1) ผูอํานวยการโรงเรียน  ช่ือ-สกุล  ดร.ลมัยพร   แหลงหลา 

โทรศัพท  087 824 5358   e-mail  : Lamai_porn@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด     ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  Ph.D    สาขา  การบริหารการศึกษา 
ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต 11  กุมภาพันธ  2552  จนถึงปจจุบัน เปนเวลา  5  ป  1  เดือน     
 2)  รองผูอํานวยการโรงเรียน   3   คน 
  2.1 ช่ือ-สกุล  นางรําไพ   คุมแกว วุฒิการศึกษาสูงสุด    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
โทรศัพท  087 824 5358    รับผิดชอบกลุมฝาย กลุมบริหารงบประมาณ , กลุมบริหารท่ัวไป 
  2.2 นายสมหวัง   พึ่งสูงเนิน   วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
โทรศัพท  085 3258201    รับผิดชอบกลุมฝาย กลุมบริหารวิชาการ , กลุมบริหารท่ัวไป 
  2.3 นางสาวจุฑามาศ  ธุวังควัฒน วุฒิการศึกษาสูงสุด    วิทยาศาสตรบัณฑิต 
โทรศัพท  086 105 6264    e-mail :  jutamas65@hotmail.com  รับผิดชอบกลุมฝาย กลุมบริหารงาน
บุคคล , กลุมบริหารท่ัวไป 
 
3. ขอมูลนักเรียน 

ปจจุบันโรงเรียนมีขอมูลเกี่ยวกับจํานวนนักเรียน  (ขอมูล ณ วันท่ี  10  มิถุนายน  2556) 
1) จํานวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังหมด   44,580   คน 
2) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน   1,239   คน  จําแนกตามระดับช้ันท่ีเปดสอน 

  

ระดับช้ันเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ตอหอง 

อ.1 3 49 48 97 33 

อ.2 3 50 45 95 32 

รวม 6 99 93 192  

ป.1 5 98 73 171 35 

ป.2 5 94 93 187 38 

ป.3 5 86 85 171 35 

ป.4 5 91 84 175 35 

ป.5 5 77 86 163 33 

ป.6 5 86 94 180 36 

รวม 30 532 515 1,047  

รวมท้ังหมด 36 631 608 1,239  

3) จํานวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 958/1,047  คน  คิดเปนรอยละ   91.50 

mailto:Lamai_porn@hotmail.com
mailto:jutamas65@hotmail.com
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4) จํานวนนักเรียนท่ีมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย 1,122/1,239  คน                          
คิดเปนรอยละ   90.56 

5) จํานวนนักเรียนท่ีมีความบกพรองเรียนรวม   59/1,047    คน  คิดเปนรอยละ  5.64 
6) มีนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ  107/1,239   คน   คิดเปนรอยละ  8.64 
7) มีนักเรียนปญญาเลิศ   32/1,047   คน     คิดเปนรอยละ  3.06 
8) มีนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ  421/1,239    คน   คิดเปนรอยละ  33.97 
9) จํานวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปจจุบัน)    -  คน    คิดเปนรอยละ    - 
10) สถิติการขาดเรียน / ป   3   คน   คิดเปนรอยละ  0.24 
11) จํานวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ําช้ัน  -   คน   คิดเปนรอยละ   - 
12) จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
 อ.2 จํานวน   95  คน   คิดเปนรอยละ   100 
 ป.6 จํานวน  180  คน   คิดเปนรอยละ   100 
13) อัตราสวนครู : นักเรียน  (แยกตามระดับ) 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย  1 : 16 
 ระดับประถมศึกษา       1 : 15 

  หมายเหตุ   ระดับการศึกษาปฐมวัยอัตราสวนครู หมายรวมถึง ครูประจําการและครูพี่เล้ียง 
(12 : 192) 

          ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานประถมศึกษา อัตราสวนครู หมายรวมถึง ครูประจําการและครู
อัตราจาง (71 : 1,047) 

14) จํานวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป  วรรณคดีและนันทนาการ  1,239 คน 
คิดเปนรอยละ  100 

15) จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเปนลูกท่ีดีของพอ แม  ผูปกครอง  1,230  คน คิดเปนรอยละ   
99.27 

16) จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเปนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน 1,237  คน  คิดเปนรอยละ 99.84 
17) จํานวนนักเรียนท่ีทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา 1,047 คน    

คิดเปนรอยละ  84.50 
18) จํานวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง 

สม่ําเสมอ 1,047  คน  คิดเปนรอยละ   84.50 
19) จํานวนนักเรียนท่ีผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามท่ีกําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  

1,239  คน  คิดเปนรอยละ   100 
20) จํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมตามท่ี

กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  1,218   คน  คิดเปนรอยละ 98.31 
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4. ขอมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจําการ (เรียงตามกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 
 

ที่ ช่ือ-ช่ือสกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ตําแหนง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ช้ัน/

ตําแหนง 

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงท่ีไดรับ
การพัฒนา/ป 

1 นางสุจิตรา  ธนะพัวสุวรรณ 57 34 ครู คศ.2 ค.บ. คหกรรม ปฐมวัย 3/32 
2 น.ส.ปฏิญญา  เกษศิริโยธิน 46 2 ครู คศ.1 ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย 4/40 
3 น.ส.พิมสวัสด์ิ โกศลสมบัติ 27 4 ครู คศ.1 ค.ม. ปฐมวัย ปฐมวัย 6/88 
4 นางสาวเพ็ญทิพย   มากชูชิต 42 1.2 ครูผูชวย ค.บ การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 4/40 
5 นางศรีปญญา  พงศสุวรรณ 59 36 ครู คศ.2 ศษ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.6 1/32 
6 น.ส.พรนภา  สาคร 27 3 ครู คศ.1 ศษ.ม. บริหาร

การศึกษา 
ภาษาไทย ป.5 1/40 

7 นางสาคร  เมืองพรหม 54 27 ครู คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร  
สังคมฯ  ป.3 

3/88 

8 นางสาธร  มุงธัญญา 51 31 ครู คศ.3 ศษ.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย   
คณิตศาสตร 
สังคมฯ   ป.3 

3/88 

9 น.ส.พันธรัชดา  เปลือยหนองแข 32 3 คร ูคศ.1 ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ป.4 3/32 

10 นางสาวอารียา   แพนาค 26 1.5 ครูผูชวย ค.บ ภาษาไทย ภาษาไทย ป.6 1/16 

11 น.ส.อัจฉรา  สุขสําราญ 31 5 ครู คศ.1 ค.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร

ศึกษา 

คณิตศาสตร  
ป.5 

8/120 

12 นางชัญญณัส  รอดพยุง 37 15 ครู คศ.2 กศ.ม กศ.พิเศษ คณิตศาสตร  
ป.6 

6/56 

13 นางทัศนีย  สุรสนธิ 57 37 ครู คศ.3 กศ.บ. 
 

ค.ม. 

สุขศึกษา 
 

บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย   
คณิตศาสตร  
ภาษาอังกฤษ 
สังคมฯ   ป.3 

3/80 

14 น.ส.จุญจิรา  สีดามุย 28 3 ครู คศ.1 วท.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร  
ป.4 

1/24 

15 น.ส.ลลิตา  นิติพันธ 26 2.5 ครู คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร 
 ป.6 

1/16 

16 นางสันสนีย  กนกลาวัณย 57 34 ครู คศ.3 กศ.บ. วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร  
ป.5 

4/144 

17 นางพรรณนิภา  วัชราภรณ 56 35 ครู คศ.3 กศ.บ. สังคมศึกษา ภาษาไทย   
คณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร   
ป.3 

4/64 

18 นางสุนทรี  ประยูรสิทธิ 56 30 ครู คศ.3 กศ.บ. ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร  
 ป.2 

3/56 
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ครูประจําการ (เรียงตามกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน)  (ตอ) 
 

ที่ ช่ือ-ช่ือสกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ตําแหนง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ช้ัน/

ตําแหนง 

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงท่ีไดรับ
การพัฒนา/ป 

19 นายสมพงษ  ยังประเสริฐ 58 35 ครู คศ.2 กศ.ม. ชีววิทยา วิทยาศาสตร   
ป.4 

1/16 

20 น.ส.กฤชมน  อานทิพยสุวรรณ 55 29 ครู คศ.2 ค.บ. 
ค.ม. 

วิทยาศาสตร 
บริหาร กศ. 

วิทยาศาสตร   
ป.6 

4/48 

21 นายถาวร  พบพืช 53 31 ครู คศ.3 ป.กศ.
สูง  

ค.บ. 

วิทยาศาสตร 
บริหาร กศ. 

วิทยาศาสตร  
 ป.4 

1/24 

22 นางคนึงนิจ  บุญจันทร 53 29 ครู คศ.2 ค.บ. บรรณารักษ สังคมฯ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร 
ป.1 

1/24 

23 นางปยะพันธ  สุวรรณภูมานนท 57 30 ครู คศ.3 กศ.บ ประวัติศาสตร สังคมฯ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร 
ป.3 

1/24 

24 นางวนิดา  พัชนะพานิช 57 34 ครู คศ.2 ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย 
คณิตศาสตร 
สังคมฯ ป.2 

- 

25 นางสัญญา  นอยสําแดง 52 33 ครู คศ.2 ศษ.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย 
คณิตศาสตร 
สังคมฯ ป.1 

- 

26 นางสาวชะออน  ศรีทอง 53 2.5 ครูผูชวย ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมฯ ป.5,6 1/24 
27 นางรจนา  จันทรสนาม 40 3 ครู คศ.1 ศษ.ม. บริหาร

การศึกษา 
ภาษาไทย   
คณิตศาสตร 
สังคมฯ   ป.2 

2/24 

28 นางสาวพิมพนภา  รอดทอง 48 7 
พนักงาน
ราชการ 

ศษ.ม 
บริหาร
การศึกษา 

IS ป.1 - 

29 นายพินิจ  สาระสัย 38 4 ครู คศ.1 วท.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษาและ
พลศึกษา  
ป.1-3 

3/40 

30 นายธัญสิทธ์ิ  วรรณปกาศิต 54 29 ครู คศ.2 
ค.บ. 

 
กศ.ม. 

เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

การศึกษา 
กศ.ผูใหญ 

ทัศนศิลป                
ป.2,4,6 

1/32 

31 น.ส.ยุพยง  ไชยชมภู 38 4 ครู คศ.1 ค.บ. 
คอมพิวเตอร 

ศึกษา 

คอมพิวเตอร 
ภาษาไทย  
ป.5-6 

1/8 
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ครูประจําการ (เรียงตามกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน)  (ตอ) 
 

ที่ ช่ือ-ช่ือสกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ตําแหนง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ช้ัน/

ตําแหนง 

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงท่ีไดรับ
การพัฒนา/ป 

32 นางนิทรา  ฉ่ินไพศาล 60 39 ครู คศ.3 
ค.บ. 
พธ.ม. 

คหกรรม 
การบริหารกศ. 

การงานอาชีพ 
ป.5-6 

2/40 

33 น.ส.ประทุม  เล็กเปย 30 4 ครู คศ.1 ค.บ. 
คอมพิวเตอร 

ศึกษา 

การงานอาชีพ
คอมพิวเตอร  
ป.3-4 

4/80 

34 นางนันรุง    ครองยุติ 39 3 ครู คศ.1 ค.บ คหกรรมศาสตร 
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

- 

35 นางสุปรีดี  คงวงศสุภคั 47 20 ครู คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  
ป.5 

5/88 

36 นางพรใจ  ดวยต้ังใจ 48 8 ครู คศ.1 
ค.บ. 
ค.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
บริหาร

การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 
ป.3 

1/16 

37 นางชัญญภัฏ  เอ้ือทยานนท 45 20 ครู คศ.3 ศศ.บ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
ป.6 

3/64 

38 นางธารทอง   ศิริรัตนาวดี 29 3 ครู คศ.1 ค.บ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  
ป.2 

5/64 

39 นางอภิญญา  อนวัชกุล 46 1.5 ครูผูชวย ศศ.บ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
ป.4 

2/56 

40 นางอดิศร   สีสรรคกิตติพงษ 58 30 ครู คศ.2 ค.บ. วิทยาศาสตร กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

- 

41 นางสาวยุภาวดี  ศรีวิลาศ 29 4 ครูผูชวย ค.บ. วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร 
ป.3 

2/30 

42 นางสาวเสาวภา  บัวละคร 25 3 ครูผูชวย วท.บ. เคมี วิทยาศาสตร  
ป.1 

2/64 

43 นางสาวสาวิตรี   กลิ่นประสม 31 5 ครู คศ.1 ศศ.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ป.2 

2/48 

44 นางสาวพิมพศิริ  ศิลางาม 53 28 ครู คศ.3 คม. นิเทศการศึกษา
และพัฒนา
หลักสูตร 

สังคมศึกษา  
ป.4 

7/92 

45 นางสาวสุทิน  กลิ่นออน 35 6 ครูผูชวย ค.บ. การ
ประถมศึกษา 

ภาษาไทย 
ป.4 

- 

 
  จํานวนครูท่ีสอนตรงวิชาเอก          37   คน   คิดเปนรอยละ  82.22  
  จํานวนครูท่ีสอนตรงความถนัด        8     คน   คิดเปนรอยละ  17.78  
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ครูอัตราจาง/ลูกจาง 

 

ที่ ช่ือ-ช่ือสกุล อาย ุ
ประสบการณ
การสอน(ป) 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ช้ัน/ตําแหนง 
จางดวยเงิน 

1 นางพรพิมล  ผิวตาลดี 51 5 กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและ
พลศึกษา  
ป.3-6 

ขาดแคลนขั้น
วิกฤต 

2 นางพัลลภา  ชูแสง 55 3 ค.บ. คหกรรม การงานอาชีพ 
ป.1-2 

ขาดแคลนขั้น
วิกฤต 

3 นางณัฐกิจตา  แสงแกว 34 4 ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย 
คณิตศาสตร 
สังคม ป.1 

ขาดแคลนขั้น
วิกฤต 

4 นายวีนัส  จอมเกาะ 31 4 ค.บ. คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร 
ดนตรี ป.1-2 

ขาดแคลนขั้น
วิกฤต 

5 นางลักขณา  ณ ระนอง 43 3 ค.บ. ประถมศึกษา ประถมศึกษา รายไดสถานศึกษา 
6 น.ส.สมใจ  นวลดี 30 3 ศศ.บ. นาฏศิลป ภาษาไทย 

คณิตศาสตร 
สังคมฯ ป.2 

รายไดสถานศึกษา 

7 น.ส.สุรีรัตน  บุญเทพ 25 3 ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย รายไดสถานศึกษา 
8 นางมงกุฎ  รัตนสกล 48 3 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

คณิตศาสตร 
สังคมฯ ป.1 

รายไดสถานศึกษา 

9 นางสาวนงควรัตน  จันทรัง 33 3 ค.บ. ประถมศึกษา ปฐมวัย รายไดสถานศึกษา 
10 นายชาติชาย  แสงแกว 40 7 ปวส. - กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 
รายไดสถานศึกษา 

11 นาวสาวภัทรานี  โครตวงค 25 0.6 ค.บ. วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร รายไดสถานศึกษา 
12 น.ส.ชวัลลักษณ  สุคันธศิลป 34 6 ค.บ. การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 
ภาษาอังกฤษ รายไดสถานศึกษา 

13 นายนัฏชา  นวลนก 26 2 ศศ.บ. วิทยาศาสตรการ
กีฬา 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

รายไดสถานศึกษา 

14 นางสาวประภสัสร  ลีโสภา 26 2 ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร รายไดสถานศึกษา 
15 นางสาวขวัญแกว  นุมปน 26 2 ค.อ.บ. เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร 
วิทยาศาสตร รายไดสถานศึกษา 

16 นางณัฐรักษ  ขําเปรื่องเดช 57 33 ค.บ. คหกรรมฯ สังคมฯ ป.4 รายไดสถานศึกษา 
17 นางวิมลมาส  แตงงาม 47 20 ศศ.บ. ประถมศึกษา ปฐมวัย รายไดสถานศึกษา 
18 นางจันทนา บุญศิริวฒันวานิช 55 6 ป.

บัณฑิต 
วิชาชีพคร ู ภาษาอังกฤษ 

ป.1 
รายไดสถานศึกษา 

19 นางสํารวย  หอมรองบน 60 37 
ครู คศ.

3 
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
การงานอาชีพ 

ป.4 
รายไดสถานศึกษา 

20 นางวราลี  ศรทีอง 60 35 
ครู คศ.

3 

ดนตรีไทย 
ภาษาไทย 
กศ.ผูใหญ 

ดนตรี-
นาฏศิลป 
ป.5-6 

รายไดสถานศึกษา 

21 น.ส.วันเพ็ญ  มาประดิษฐ 32 4 ม.6 นาฏศิลป นาฏศิลป 
ป.1-3 

รายไดสถานศึกษา 

22 นางสาวกนกวรรณ  เพ็งสวาง 23 8  เดือน อ.บ. 
 

สังคีตศิลปไทย ดนตรีนาฏศิลป
ป.4-ป.5 

รายไดสถานศึกษา 
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ที ่ ช่ือ-ช่ือสกุล อาย ุ

ประสบการณ
การสอน(ป) 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ช้ัน/
ตําแหนง 

จางดวยเงิน 

23 Mrs. Andrea S.Delmas 53 5 B.S. Food&Nutrition ภาษาอังกฤษ 
ป.5-6 

รายไดสถานศึกษา 

24 Mr. Jamie  Ries 26 2 Diproma Interior Desing คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ 

ป.3-6 

รายไดสถานศึกษา 

25 Mr. David  Irwin 26 2 Bachelor   Marketing MEP รายไดสถานศึกษา 

 
จํานวนครูท่ีสอนตรงวิชาเอก          23  คน   คิดเปนรอยละ  92.00 
จํานวนครูท่ีสอนตรงความถนัด        2   คน   คิดเปนรอยละ  18.00 
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บุคลากรสนับสนุนดานการจัดการศึกษา 
 

ที่ ช่ือ-ช่ือสกุล อาย ุ
ประสบการณ
การทํางาน(ป) 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ช้ัน/

ตําแหนง 
จางดวยเงิน 

1 นายวุฒิพงษ  ประทุมวงศ 54 22 ม.3 - ชางไม ลูกจางประจํา 
2 นายอินจันทร  โมงบุตร 48 17 ป.6 - ชางปูน ลูกจางประจํา 
3 นายสาโรจน  บุญตรา 53 32 ม.ศ.3 - ชางส ี ลูกจางประจํา 
4 นายสมชาย  อินทรเทวา 48 25 ม.3 - ชางไฟฟา ลูกจางประจํา 
5 น.ส.กุหลาบ  ไขลาย 30 9 บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ จนท.ธุรการ โครงการคืนครูฯ 
6 นางจันทรสม  ปนคะปวง 59 27 ป.4 - พี่เลี้ยงเด็กพิการ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการฯ 
7 นางเสาวนีย  สันหมุด 47 16 ม.3 - พี่เลี้ยงเด็กพิการ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการฯ 
8 นางสาวปรียาภรณ สมบูรณชัย 41 17 ม.6 - จนท.ธุรการ รายไดสถานศึกษา 

9 นางเบญจวรรณ  พิริยวุฒิ 40 10 ศศ.บ. บริหารทรัพยากร
มนุษย 

จนท.ธุรการ รายไดสถานศึกษา 

10 นางสาวใจทิพย สหทรัพยเจริญ 37 9 ปวส. การจัดการ พ่ีเลี้ยง รายไดสถานศึกษา 

11 นางอภิชญา  สุขประเสริฐ 44 8 นศ.บ. ประชาสัมพันธ จนท.พยาบาล รายไดสถานศึกษา 

12 นายอนุศักด์ิ  ทํานองนาค 50 10 ป.6 - ยาม รายไดสถานศึกษา 

1 นางรสริน  สวนดี 47 7 ม.3 - พนักงานบริการ รายไดสถานศึกษา 

14 นางสาวเกล็ดเพชร วัชโรทัย 53 7 มศ.3 - พ้ีเลี้ยง รายไดสถานศึกษา 

15 นายเย็น  กลอมเภรี 67 5 ป.4 - พนักงานบริการ สวัสดิการ 
16 นางสาววันพร  เกลี้ยงมีศรี 45 4 ม.3 - พ่ีเลี้ยง รายไดสถานศึกษา 

17 นายเชิด  นพภากูล 64 4 ป.4 - พนักงานบริการ รายไดสถานศึกษา 

18 นางแขนภา  แสงเงิน 32 3 ม.6 - พ่ีเลี้ยง รายไดสถานศึกษา 

19 นางรัชดา   ออกตอม 42 2 ป.1 - พนักงานทําความ
สะอาด 

รายไดสถานศึกษา 

20 นางสาวอัจจิรา ประภาพันธุ 31 2 ม.6 - พ่ีเลี้ยง รายไดสถานศึกษา 

21 นางสาวปริทศัน พลายแกว 36 1.4  ปวช. - พ่ีเลี้ยง รายไดสถานศึกษา 

22 นายรุงโรจน   แหลงหลา 26 1 ม.3 - พนักงานบริการ รายไดสถานศึกษา 

23 นางรัชนีกร  ตรีรัตนทวีชัย 28 1 ม.3 - พ่ีเลี้ยง รายไดสถานศึกษา 

24 นางสมทรง   ตุยสําราญ 56 1 ป.4 - พ่ีเลี้ยง รายไดสถานศึกษา 
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5. ขอมูลอาคารสถานท่ี  
 อาคารเรียน 3  หลัง  สนามเด็กเลน  1  สนาม  ลานอเนกประสงค  ศาลาไทยและศาลาแปดเหล่ียม  
สวมนอกอาคาร  1  หลัง     สวมเช่ือมตออาคารและในอาคาร  3  จุด     จํานวนหองเรียนท้ังหมด           
37  หองเรียน  แบงเปน  ช้ันอนุบาล 1 – อนุบาล 2  รวม   6   หองเรียน  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง 
ประถมศึกษาปท่ี 6   รวม  31  หองเรียน 
 

 
6. ขอมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จาย) 
 

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 
เงินงบประมาณ 16,857,110.00 งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง 16,857,110.00 
เงินนอกงบประมาณ 21,110,027.10 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 15,695,406.75 
เงินอื่นๆ(ระบุ) - งบอื่นๆ คาจางช่ัวคราว 4,874,256.25 

รวมรายรับ 37,967,137.10 รวมรายจาย 37,426,773.00 
 

 งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง     คิดเปนรอยละ      44.40 ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเปนรอยละ      41.34       ของรายรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะแออัด  อึกทึก  จอแจ  ติดถนนซึ่งอยูในระหวางการ
กอสรางปรับปรุงเสนทางการจราจรและเปนทางสัญจรของรถยานรถติด และติดตลาด  ติดวัด  จึงมี
สภาพแวดลอมท่ีพลุกพลาน   มีประชากรประมาณ  120,032   คน มีสถานท่ีสําคัญอยูใกลเคียง  ไดแก
โรงพยาบาลศิริราช  สถานีรถไฟธนบุรี  และวัดอมรินทรารามท่ีมีหลวงพอโบสถนอยซึ่งมีช่ือเสียงเปนท่ีนับถือ
ของชาวพุทธ ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาอิสลาม อาชีพหลักของชุมชนคือ  
คาขาย  รับจาง  รับราชการ หัตถกรรมทองถ่ิน  คือ  การทําขันลงหิน   
 2) ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับ มัธยมปลาย – อนุปริญญา - ปริญญาตร ี
          -  ประกอบอาชีพ รับจาง   คิดเปนรอยละ  42.29  ขาราชการ รอยละ  21.55    

พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ  6.70  อาชีพอิสระ รอยละ  7.59      คาขาย รอยละ 14.53   
อาชีพอื่นๆ รอยละ 5.33 

          -  นับถือศาสนาพุทธ  คิดเปนรอยละ  95.16    ศาสนาอิสลามรอยละ  4.84 
          -  ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายไดโดยเฉล่ียตอครอบครัวตอเดือน   18,917.25   บาท 
                   -  จํานวนคนเฉล่ียตอครอบครัว  4  คน 
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 3) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 
            3.1 ดานโอกาส 
 โรงเรียนวัดอมรนิทรารามมีสถานท่ีต้ังอยูในบริเวณวัดอมรินทราราม จึงไดรับการอุปถัมภและ
สนับสนุนจากวัดอมรินทรารามเปนอยางดี นอกจากนั้นยังต้ังอยูใกลกับสถานท่ีสําคัญหลายแหง เชน วัดอรุณ
ราชวราราม โรงพยาบาลศิริราช พระราชวังเดิม พิพิธภัณฑอูเรือพระราชพิธี พระบรมมหาราชวัง จึงสามารถใช
สถานท่ีดังกลาวเปนแหลงเรียนรูใหแกนักเรียนเปนอยางดี ท้ังในดานประวัติศาสตร และภูมิปญญาทองถ่ินท่ี
หลากหลาย อีกท้ังยังไดรับการสนับสนุน จากผูปกครองชุมชนและองคกรตางๆ โดยรอบสถานศึกษาซึ่งเล็งเห็น
ความสําคัญของการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  3.2 ดานอุปสรรค 
 โรงเรียนวัดอมรนิทรารามต้ังอยูในชุมชนเมือง ต้ังอยูใกลกับตลาดใหญ สถานีรถไฟและโรงพยาบาล
ขนาดใหญจึงทําใหมีผูคนเดินทางผานไปมา พลุกพลาน ประกอบกับมีสภาพถนนท่ีคับแคบ จึงทําใหเกิดปญหา
การจราจรติดขัด สงผลใหเกิดมลพิษตางๆมากมายรอบโรงเรียน เชน มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ การ
เกิดฝุนละออง นอกจากนั้นโรงเรียนวัดอมรินทรารามยังมีพื้นท่ีนอยไมสมดุลกับจํานวนนักเรียนท่ีมากทําใหมี
ขอจํากัดในการใชสอยพื้นท่ีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการทํากิจกรรม 
  3.3 จุดแข็ง 
 โรงเรียนวัดอมรนิทรารามเปนโรงเรียนมาตรฐาน มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีการกําหนด
โครงสรางการบริหารองคกร ท่ีชัดเจน ทําใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทุก
ฝายดําเนินการโดยคณะกรรมการเปนการบริหารแบบมีสวนรวมกอใหเกิดความเขมแข็งขององคกร โรงเรียนมี
การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายท่ีชัดเจน ทําใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุ
เปาหมายตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไวอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นโรงเรียนวัดอมรินทรารามยังมีบุคลากรทาง
การศึกษาท่ีมีความรูความสามารถ มีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดี มีความเขมแข็ง
ทางวิชาการ สงผลใหผูเรียนมีคุณภาพดานการเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเกณฑท่ีกําหนด และ
สูงกวาเกณฑคาเฉล่ียระดับประเทศ เปนท่ีนิยมของผูปกครองและชุมชน ซึ่งใหความมั่นใจในการสงบุตรหลาน
เขามาศึกษาเปนจํานวนมาก  
     3.4 จุดออน 
 โรงเรียนยงัขาดอัตรากําลังครูท้ังในดานจํานวนและในดานสาขาวิชาเฉพาะตางๆ เชน การขาด
อัตรากําลังครูในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ(ทัศนศิลป 
ดนตรี นาฎศิลป) บุคลากรทางศึกษาบางสวนขาดความชํานาญในการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ ขาดครูผูมีความชํานาญและมีความรูเฉพาะดานในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กพิการเรียนรวม
ประเภทออทิสติก และความบกพรองทางการเรียนรูดานภาษาและคณิตศาสตร นอกจากนั้นโรงเรียน          
วัดอมรินทรารามยังขาดแคลนอาคารสถานท่ีท่ีทันสมัยเพื่อรองรับกับจํานวนนักเรียนท่ีมีจํานวนมากและเพื่อ
ตอบสนองตอการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ เชน หองปฏิบัติการทางภาษา หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
หองดนตรีนาฎศิลป หองพลศึกษา เปนตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



16 

 

8. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
 8.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  โรงเรียนจัดการฝกตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546  จัดการเรียนการสอน
แกเด็กอายุ  4 – 5 ป  แบงเปนช้ันอนุบาลปท่ี 1 – 2  เพื่อใหมีพัฒนาการดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ   สังคม 
และสติปญญาท่ีเหมาะสมกับวัย  ความสามารถ  ความสนใจและความแตกตางระหวางบุคคล  โดยมีจุดหมาย
ใหเด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังนี้ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนระดับช้ันปฐมวัย 
 

ขอท่ี มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

1 รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 
2 กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรงใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน 
3 มีสุขภาพจิตท่ีดีและมีความสุข 
4 มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจดีงาม 
5 ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหวและรักการออกกําลังกาย 
6 ชวยเหลือตนเองไดอยางเหมาะสมกับวัย 
7 รักธรรมชาติและส่ิงแวดลอม วัฒนธรรมและความเปนไทย 
8 อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
9 การใชภาษาส่ือสารไดเหมาะสมกับวัย 
10 มีความสามารถในการคิดและแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย 
11 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
12 มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



17 

 

โครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนวัดอมรินทราราม 

 
โครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 

ชวงอายุ อายุ 4-6 ป 
สาระการเรียนรู ประสบการณสําคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

• ดานรางกาย 

• ดานอารมณจิตใจ 

• ดานสังคม 

• ดานสติปญญา 

• เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

• เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ี
แวดลอมเด็ก 

• ธรรมชาติรอบตัว 

• ส่ิงตางๆ รอบตัว 
 
1.การจัดช้ันหรือกลุมเด็ก 

โรงเรียนวัดอมรนิทราราม ไดกําหนดการจัดการศึกษาปฐมวัยเปน 2 ระดับ ช้ันเรียนคือ 

- ช้ันอนุบาลปท่ี 1 กลุมเด็กอายุ 4 - 5 ป 

- ช้ันอนุบาลปท่ี 2 กลุมเด็กอายุ 5 - 6 ป 
2.ระยะเวลาในการจัดประสบการณ 

 ใชเวลาในการจัดประสบการณใหเด็ก 2 ปการศึกษา ปการศึกษาละประมาณ 38 - 40 สัปดาห 
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ตารางกิจวัตรประจําวัน 
อนุบาลปท่ี  1 - 2 

 
07.30 – 08.00 น. รับเด็ก  ทักทาย 
08.00 – 08.45 น. เคารพธงชาติ  สวดมนต  ตรวจสุขภาพ 
08.45 – 09.10 น. กิจกรรมรับอรุณ 
   (กิจกรรมกลางแจง) 
09.10 – 09.30 น. กิจกรรมสังเกตและจดจํา 
09.30 – 09.50 น. กิจกรรมเลนกับสี 
   (กิจกรรมสรางสรรค) 
09.50 – 10.10 น. กิจกรรมคลายสมอง 
   (กิจกรรมเสรี) 
10.10 – 10.30 น. กิจกรรมโยกยายสวนสะโพก 

(กิจกรรมเคลื่อนไหวตามจังหวะ) 
10.30 – 11.10 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ลางหนา  แปรงฟน 
11.10 – 14.00 น. นอนพักกลางวัน 
14.10 – 14.20 น. ต่ืนนอน  เก็บท่ีนอน  ลางหนา 
14.20 – 14.40 น. กิจกรรมฝกสมองประลองปญญา 
   (เกมการศึกษา) 
14.40 – 15.10 น. สรุปกิจกรรม  กลับบาน 
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8.2  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ปการศึกษา  2553  โรงเรียนวัดอมรินทรารามไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 โรงเรียนไดจัดโครงสรางหลักสูตรของโรงเรียน ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
 

โครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนวัดอมรินทราราม พุทธศักราช 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

ระดับประถมศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง) 
ระดบัประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุมสาระการเรียนรู   
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร 

120 120 120 120 120 120 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
ภาษาตางประเทศ 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 840 840 840 840 840 840 
 รายวิชาเพิ่มเติมที่สถานศกึษาจัดตามความพรอมและ
จุดเนน 

 

- เสริมทักษะภาษาไทย 40 40 40 40 40 40 
- โครงงานวิทยาศาสตร 40 40 40 40 40 40 
- เสริมทักษะวิทยาศาสตร - - 40 40 40 40 
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 80 80 40 40 40 40 
- ASEAN Study 40 40 40 40 40 40 
- การคนควาดวยตนเอง (IS1, IS2) 40 40 40 40 40 40 

             รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 240 240 240 240 240 240 
  กิจกรรมพฒันาผูเรียน  
      ๑.  กิจกรรมแนะแนว 
      ๒.  กิจกรรมนักเรียน 

       - ลูกเสือ / ยุวกาชาด 
           - ชุมนุม 
      ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน (IS3) 

30 
 

40 
40 
10 

30 
 

40 
40 
10 

30 
 

40 
40 
10 

30 
 

40 
40 
10 

30 
 

40 
40 
10 

30 
 

40 
40 
10 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

 

             จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียนเรียนทั้งป เทากับ  1,200  ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู / จุดเนนการพัฒนาผูเรียนที่ตองการเนนเปนพิเศษคือ ใหเปนคนเรียนดี  ประพฤติดี  สุขภาพดี     

                มีกายออนนอม  วาจาออนหวาน  จิตใจออนโยน  โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
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โครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนวัดอมรินทราราม พุทธศักราช 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

        โครงการหองเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)  
                                                  ระดับประถมศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง) 
ระดบัประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุมสาระการเรียนรู   
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
Mathematics 200 200 200 160 160 160 
Science      80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร 

120 120 120 120 120 120 

Health and Physical Education                    80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
English 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 840 840 840 840 840 840 
 รายวิชาเพิ่มเติมที่สถานศกึษาจัดตามความพรอมและ
จุดเนน 

 

     -     Mathematics  - - - 40 40 40 
-  English for Communication  200 200 200 160 160 160 
-  ASEAN  Study 40 40 40 40 40 40 

     -     การคนควาดวยตนเอง (IS1, IS2) 40 40 40 40 40 40 
             รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 280 280 280 280 280 280 

  กิจกรรมพฒันาผูเรียน  
      ๑.  กิจกรรมแนะแนว 
      ๒.  กิจกรรมนักเรียน 

       - ลูกเสือ / ยุวกาชาด 
           - ชุมนุม 
      ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน (IS3) 

30 
 

40 
40 
10 

30 
 

40 
40 
10 

30 
 

40 
40 
10 

30 
 

40 
40 
10 

30 
 

40 
40 
10 

30 
 

40 
40 
10 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 
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9. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน  
 1) หองสมุดมีขนาด   96   ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด  12,933   เลม 
   การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบ  PLS   2,000 
   จํานวนนักเรียนท่ีใชหองสมุดในปการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย  248  คน ตอ วันคิดเปน                 
รอยละ 25.08  ของนักเรียนท้ังหมด  เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ  2.12 
 

2) หองปฏิบัติการ 
  2.1 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร     จํานวน    1    หอง 

   2.2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร     จํานวน    2    หอง 
   2.3 หองปฏิบัติการทางภาษา         จํานวน    1    หอง 
   2.4 หองเรียนสีเขียว   จํานวน   1    หอง 
   2.5 หองนาฏศิลป   จํานวน   1    หอง 
   2.6 หองศิลปะ    จํานวน   1    หอง 
   2.7 หองดนตรีไทย   จํานวน   1    หอง 
   2.8 หองดนตรีสากล   จํานวน   1    หอง 
   2.9 หองอัจฉริยะภาพ   จํานวน   1    หอง 
   2.10 หองศูนยปฐมวัย   จํานวน   1    หอง 
   2.11 หองประชุมใหญ   จํานวน   1    หอง 
   2.12 ตําหนักเขียว   จํานวน   1    หอง 
   2.13 โรงเรียนพระปริยัติธรรม  จํานวน   1    หอง 
   
 3) คอมพิวเตอร จํานวน  166   เครื่อง 
   ใชเพื่อการเรียนการสอน  151 เครื่อง 
   ใชเพื่อสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต   166  เครื่อง 
   จํานวนนักเรียนท่ีสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษาท่ีรายงาน  
   เฉล่ีย  971   คน ตอวัน  คิดเปนรอยละ   78.37 ของนักเรียนท้ังหมด 
   ใชเพื่อการบริหารจัดการ  15   เครื่อง 
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 4) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
 

ท่ี 
แหลงเรียนรูภายใน 

สถิติการใชจํานวนคร้ัง/ป 
ช่ือแหลงเรียนรู 

1 หองวิทยาศาสตร 728 
2 หองคอมพิวเตอร 1,620 
3 หองปฏิบัติการทางภาษา 600 
4 หองเรียนสีเขียว 580 
5 หองนาฏศิลป 720 
6 หองศิลปะ 638 
7 หองดนตรีไทย 815 
8 หองดนตรีสากล 115 
9 หองอัจฉริยภาพ 1,240 
10 หองศูนยปฐมวัย 240 
11 หองประชุมใหญ 1,367 
12 ตําหนักเขียว 420 
13 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 30 

 
 5) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แหลงเรียนรูภายนอก สถิติการใชจํานวนคร้ัง/ป 
 ช่ือแหลงเรียนรู 
1 วัดอมรินทราราม 35 
2 โรงพยาบาลศิริราช 15 
3 คายลูกเสือ “กฐิน กุยยกานนท ” 2 
4 คายลูกเสือ “ผิน แจมวิชาสอน” 2 
5 พิพิธภัณฑเรือพระราชพิธี 2 
6 พิพิธภัณฑศิริราชพิมุขสถาน 2 
7 พิพิธภัณฑพื้นบานบางกอกนอย 1 
8 ปอมพระจุลจอมเกลา 2 
19 ฟารมจระเขสามพราน 1 
10 สวนสัตวดุสิต 1 
11 สวนสัตวซาฟารีเวิลด 1 
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6)   ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน     
      ในปการศึกษาท่ีรายงาน  
 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ใหความรูเร่ือง 
สถิติการใหความรู 
จํานวนช่ัวโมง/ป 

1 พระปลัดศักด์ิดา  วิสุทฺธิญาโณ เรื่อง ตามหลักสูตรสาระการเรียนรู สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ช้ัน ป.6 
- สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร 

60 

2 พระภักดี   ยตินฺธโร เรื่อง ตามหลักสูตรสาระการเรียนรู สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ช้ัน ป.5-6 
- สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม 
- สาระท่ี 2 หนาท่ีพลเมืองวัฒนธรรมและ
การดําเนินชีวิตในสังคม 
- สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร 

472 

3 พระสุพัฒน   อนาลโย เรื่อง ตามหลักสูตรสาระการเรียนรู สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ช้ัน ป.5 
- สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม 
- สาระท่ี 2 หนาท่ีพลเมืองวัฒนธรรมและ
การดําเนินชีวิตในสังคม ช้ัน ป.5 

180 

4 พระมหาวันทนนท   ฐานวโร 
พระสุรศักด์ิ   วิสุทโธ 
 

เรื่อง ตามหลักสูตรสาระการเรียนรู สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ช้ัน ป.4 
- สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม 
- สาระท่ี 2 หนาท่ีพลเมืองวัฒนธรรมและ
การดําเนินชีวิตในสังคม ช้ัน ป.4 
-ภาษาไทย ช้ัน ป.4 

360 
 

5 พระสุรศักด์ิ   วิสุทโธ 
 

เรื่อง ตามหลักสูตรสาระการเรียนรู สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ช้ัน ป.4 
- สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม 
- สาระท่ี 2 หนาท่ีพลเมืองวัฒนธรรมและ
การดําเนินชีวิตในสังคม ช้ัน ป.4 

100 

6 พระมหาเจริญชัย  วุฑฺฒชโย - การสวดมนตไหวพระ 
- อบรมศีลธรรมประจําสัปดาห  ช้ันอนุบาล 
– ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

120 

7 พระมหาอนันต ธมฺมาวุโธ เรื่อง ตามหลักสูตรสาระการเรียนรู สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ช้ัน ป.5 
- สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม 
- สาระท่ี 2 หนาท่ีพลเมืองวัฒนธรรมและ
การดําเนินชีวิตในสังคม ช้ัน ป.5 

100 
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6)   ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน     
      ในปการศึกษาท่ีรายงาน (ตอ) 

ท่ี ช่ือ – สกุล ใหความรูเร่ือง 
สถิติการใหความรู 
จํานวนช่ัวโมง/ป 

8 นายคณิณ   พรหมสวัสด์ิ ดนตรีไทย  ช้ัน ป.1-6 160 
9 วิทยากรจากกองกํากับการตํารวจ

รถไฟธนบุรี 
อบรมนักเรียนแกนนําปองกันยาเสพติด 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 - 6 

1 

 10 คณะครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษา 6 
โรงเรียน 

แนะแนวศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 3 

11 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
โรงพยาบาลศิริราช 

เร่ือง สุขภาพอนามัย โทษภัยจากสิ่งเสพติด 
 

30 

12 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
โรงพยาบาลศิริราช 

เร่ือง การดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีความ
ตองการพิเศษและผูปกครอง 

6 

13 วิทยากรจากคณะแพทยศาสตรศิริ
ราชพยาบาล 

เร่ือง  วันสนุก สุขภาพดี  ช้ัน ป.4 
 

6 

14 นายนําพล   สิงหทอง 
นักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 

กิจกรรม  ทดสอบสมรรถภาพ 
 

6 

15 วิทยากรจากคณะแพทยศาสตรศิริ
ราชพยาบาล สาขาวิชาจิตเวชเด็ก
และวัยรุน 

กิจกรรม “การพัฒนาและผลิตสื่อ นวัตกรรม
ประกอบการสอน วิชาสุขภาพจิตโรงเรียน” 

6 

16 วิทยากรจากกองลูกเสือแหงชาติ อบรมผูกํากับลูกเสือสามัญ  (B.T.C.) 24 
17 วิทยากรจากสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ 
โครงการย้ิมแยมสดใสเด็ก กทม. ฟนดี   
ช้ัน ป.1-2 

6 

18 วิทยากรจากบริษัทซูเปอรจิ๋วอีเวน
จํากัด 

จัดกิจกรรมใหนักเรียนช้ัน ป.4 6 

19 คณะพระวิทยากรจากวิทยาลัย 
ศาสนศึกษา ม.มหิดล 

ติวธรรมศึกษาตรี โท เอก 30 
 

20 วิทยากรการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย 

กิจกรรมประหยัดพลังงาน ช้ัน ป.3-4-5 6 

21 นางภารดี  เตชะรัตน 
นางสายสมร  นาคประเสริฐ 
รศ.พญ.สุพร  อภินันทเวช 

โครงการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 6 

22 นางอรพรรณ  ฉายแสง การทําขนมกลวย 3 
23 นางหฤทัย  วันฟน การทําขนมไทย  “รวมมิตรเม็ดบัว” 3 
24 นายอภิศักด์ิ  แจมศรี การทํา  “เทียนหอมแฟนซี” 3 
25 นางสาวยุพดี  นามวิชัย การทํา  “เทียนหอมแฟนซี” 3 
26 นางสาวจิราพร  ธนกิจภิญโญ การทําโครงงานดอกไม 3 
27 นางสาววัฒนา  พูลสินกูล การทําขนมแพนเคกชาง 3 
28 นางสาวสมใจ  นวลดี การเตนประกอบเพลง 5 
29 นางสาววันเพ็ญ  มาประดิษฐ การเตนประกอบเพลง 5 
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10. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา 
 10.1 ผลงานดีเดน 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัล 
สถานศึกษา 
โรงเรียนวัดอมรินทราราม 

โรงเรียนวัดอมรนิทรารามเปนสถานศึกษา  
ท่ีไดคะแนน “TOP FIVE” ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา การทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(Ordinary National Educational Test: 
O-NET)  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี6  
วันท่ี 9 เมษายน 2557 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

 โรงเรียนวัดอมรนิทรารามเปนสถานศึกษา  
ท่ีไดคะแนน “TOP FIVE” ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา การทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(Ordinary National Educational Test: 
O-NET) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี6  
วันท่ี 9 เมษายน 2557 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

 โรงเรียนวัดอมรนิทรารามเปนสถานศึกษา  
ท่ีไดคะแนน “TOP FIVE” ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา การทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(Ordinary National Educational Test: 
O-NET)  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี6  
วันท่ี 9 เมษายน 2557 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
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       10.1 ผลงานดีเดน (ตอ) 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัล 
ผูบริหาร 
นายสมหวัง   พึ่งสูงเนิน 
นางสาวจุฑามาศ  ธุวังควัฒน 

 
ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
หนึ่งแสนครูดี ในฐานะเปนผู
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ   
ทางการศึกษา 
วันท่ี 25 ตุลาคม 2556 

 
คุรุสภา 

ครู 
นางพรรณนิภา  วัชราภรณ 
นางสาคร  เมืองพรม 
นางสัญญา  นอยสําแดง 
นางสาวกฤชมน  อานทิพยสุวรรณ 
นายสมพงษ  ยังประเสริฐ 
นางณัฐรักษ  ขําเรืองเดช 
นางรจนา  จันทรสนาม 
นางจันทนา  บุญศิริวัฒนวานิช 
นางทัศนีย  สุรสนธิ 
นางสาวพิมพนภา  รอดทอง 
นายพินิจ  สาระสัย 
นางสาวปยะพันธ  สุวรรณภูมานนท 
นางพรพิมล  ผิวตาลดี 

 
ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
หนึ่งแสนครูดี ในฐานะเปนผู
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรของวิชาชีพ    
ทางการศึกษา 
วันท่ี 25 ตุลาคม 2556 

 
คุรุสภา 

นางสาคร  เมืองพรม 
นางสาวปยะพันธ  สุวรรณภูมานนท 
นางสาธร  มุงธัญญา 
นางทัศนีย  สุรสนธิ 
นางสุปรีดี  คงวงศสุภัค 
นางชัญญภัฎ  เอื้อทยานนท 
นางสันสนีย  กนกลาวัณย 

ไดเล่ือนวิทยฐานะเปนครู 
ชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
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 10.1 ผลงานดีเดน  (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัล 
นักเรียน 
ด.ญ.ปยวรา  ชอมณี 
ด.ช.ธนธรณ  ชินรัตนา 

 
ไดคะแนนเต็ม 100 คะแนน   วิชาคณิตศาสตร   
การทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน  
(Ordinary National Educational Test: O-NET)      
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา  2556   

 
สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

ด.ช.จิรวัฒน  อินแกว 
ด.ญ.บุญฑริกา เกียรติพาราวงศ 
ด.ญ.สุมิตรา  คําฟู 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการปนดินน้ํามัน ระดับช้ันปฐมวัย       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาครั้งท่ี 63 ปการศึกษา 2556   
วันท่ี 5-29 พฤศจิกายน 2556 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

ด.ช.ธาราเมศ  สุขเฉลิมศรี ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง  
กิจกรรมการเลานิทานประกอบส่ือ ระดับช้ันปฐมวัย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี63 ประจําปการศึกษา2556    
วันท่ี 5-29 พฤศจิกายน 2556 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

ด.ญ.ชลันธร ชัยวิชิต 
ด.ญ.พรรณปพร  วรอินทร 
ด.ญ.ปานไพลิน  พรหมบุตร 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ  
กิจกรรมการสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
ระดับช้ันปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี63 
 ประจําปการศึกษา2556    
วันท่ี 5-29 พฤศจิกายน 2556 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

ด.ช.พงศกร  อารยะศักด์ิ 
 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับท่ี1 
กิจกกรมการแขงขันกิจกรรม Spelling Bee 
ระดับช้ัน ป.1-ป.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี63  
ประจําปการศึกษา2556 
วันท่ี 5-29 พฤศจิกายน 2556 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
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     10.1 ผลงานดีเดน  (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัล 
ด.ช.ธนวัฒน  สุขญาติ ทําคะแนน PRE-GIFTED&FP’56  

ในวิชาวิทยาศาสตร ระดับช้ัน ป.3 ไดอันดับท่ี 1   
ของเขต โครงงานทดสอบความสามารถทดสอบ
ความสามารถทางวิชาการ  
เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2556 

จัดโดย ชมรมบัณฑิต 
แนะแนว  

ด.ญ.สุนิตา  ศรีกนก 
ด.ญ.ศิริญาดา  จันทะคัด 
ด.ญ.พุทธชาต  ศรีสุวรรณ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง  
กิจกรรมการแขงขันจักสานไมไผ ระดับช้ัน ป.4-
ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 63 จังหวัดเพชรบุรี  
ปการศึกษา2556  วันท่ี24-26 ธันวาคม 2556 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ด.ญ.ชิติยาภรณ  ผลดี 
ด.ญ.ชลินทร  นุมละมุน 
ด.ญ.กฤษญาภรณ  ธัญญาหาร 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง  
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร  
ประเภท 2 ระดับช้ัน ป.4-ป.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี63 ประจําปการศึกษา2556    
วันท่ี 5-29 พฤศจิกายน 2556 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

ด.ช.คมชาญ  จันทรศิริ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 
(รอบระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตรระดับ
ประถมศึกษา 
วันท่ี 4 เมษายน 2556 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ด.ช.ณฐกร   หลํ่าพรอย 
ด.ญ.บุณยานุช   ทองใบนอย 
ด.ญ.วรัชยา   พุทธกําเนิด 

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน             
การแขงขันพาทีสรางสรรค       
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
วันท่ี 8 กรกฏาคม 2556 
 

ณ สนามแขงขัน
โรงเรียนพระยา
ประเสริฐสุนทราศรัย  
(กระจาง  สิงหเสนี)  
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      10.1 ผลงานดีเดน  (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัล 
ด.ญ.ฉัตรวิภา  ยนนาวา ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2 

รางวัลการแสดงความสามารถเรียนรู 
พระราชนิพนธในรัชกาลท่ี6  
ระดับประถมศึกษาปท่ี 4-6 
วันท่ี 22 สิงหาคม 2556 

วชิราวุธวิทยาลัย 

ด.ช.สิทธิชล  ชินวรากร 
ด.ช.พสุพัฒน   ชมถนอม 
ด.ช.ธนวัฒน  สุขญาติ 

ไดคะแนนผานเกณฑการแขงขันวิทยาศาสตร
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 10 ระดับประถมศึกษา  
ถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม  
วันท่ี 14 กันยายน 2556 

ณ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
 กรุงเทพมหานคร 

ด.ญ.ธัญพิมล  พันธุทวีแสงทอง 
 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแขงขันการพูดภาษาอังกฤษ 
Impromptu Speech ระดับช้ันป.1-ป.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี63 ประจําปการศึกษา2556 
วันท่ี 5-29 พฤศจิกายน 2556 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

ด.ญ.อรณิชา  มิคะนุช 
ด.ญ.รินรดา  ทองพรม 
ด.ญ.นันทิกานต  ทองพลู 
ด.ญ.ทิพยธัญญา  บานเย็น 
ด.ญ.ชัญญา  เรือนเพ็ชร 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
กิจกรรม การประกวดรองเพลงคุณธรรม 
ระดับช้ัน ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี63  
ประจําปการศึกษา2556 
วันท่ี 5-29 พฤศจิกายน 2556 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
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        10.1 ผลงานดีเดน  (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัล 
ด,ญ.กฤตยา ช่ืนชวนชม 
ด,ญ,พิมพทอง  เอี่ยมโสภณ 
ด.ญ.ณัฏฐ  ปาริจฉัตต 
ด.ช.นนทนที  สายสมร 
ด.ญ.วีรยา  อินทมาตย 
ด.ญ.วันเพ็ญ  แสงสวาง 
ด.ญ.พิมภาพรรณ  คําแกว 
ด.ญ.นภสร  พิบูลย 
ด.ญ.กีรติกา  อาจหาญ 
ด.ญ.ไพรัลยา  เลิศกิตติกุลโยธิน 
ด.ช.พสุพัฒน  ชมถนอม 
ด.ญ.ภัทธิดา  แสงศรี 
ด.ช.หัสดินทร  พิยะ 
ด.ช.ปฏิภาณ กิติยวงษ 
ด.ญ.ณิชาภัทร  จันทร โต 
ด.ช.สุรัฐกรณ ทรัพยสมบูรณ 
ด.ช.ฉัตรพล เพิ่มขุมรักษ 
ด.ญ.นิชานาถ มั่นอวม 
ด.ญ.ชาลิสา ไหวพริบ 
ด.ช.กิตติพัฒน มุรินทร 
ด.ช.พงศเพชรา สุขสมบูรณ 
ด.ญ.วิริยา ประดิษฐศร 
ด.ญ.สาธิดา เพี้ยนสําอาง 
ด.ญ.บุณยาพร จันทรวัต 
ด.ญ.ณัฎฐานาถ ปนแกว 
ด.ญ.เบญญา ศรีสุรพล 
ด.ญ.อรณิชา มิคะนุช 
ด.ญ.ณัฐชา มะหะหมัด 
ด.ช.ฐิติพัฒน จุลกะสุทธิ์ 
ด.ญ.วรศมน ช่ังจันทร 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1  
ระดับโรงเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
การแขงขันประกวดวาดภาพระดับโรงเรียน
ตามโครงการเยาวชนเพื่อยุติความรุนแรง 
ตอเด็กและสตรี 
วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2556 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
รวมกับองคการ 
เพื่อการสงเสริมความ
เสมอภาคระหวางเพศ
และเพิ่มพลังของ
ผูหญิงแหง
สหประชาชาติ 
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     10.1 ผลงานดีเดน  (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัล 
ด.ช.ธนวัฒน  สุขญาติ ทําคะแนน PRE-GIFTED&FP’56 ในประเภท

คะแนนรวม ระดับช้ัน ป.3 ไดอันดับท่ี 2   
ของเขต โครงงานทดสอบความสามารถ
ทดสอบความสามารถทางวิชาการ จัดโดย 
ชมรมบัณฑิตแนะแนวรวมกับสนามสอบ 
ท่ัวประเทศ   
เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2556 

จัดโดย ชมรมบัณฑิต
แนะแนว  

เด็กหญิงปยวรา  ชอมณี ไดรับรางวัลเหรียญเงิน 
ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร 
ระดับประถม   การแขงขันทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2557  
รอบแรก  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เมื่อวันท่ี  3  กุมภาพันธ  2557 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายชลสิฒภ  ชินวรากร ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 
ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร 
ระดับประถม   การแขงขันทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2557  
รอบแรก  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เมื่อวันท่ี  3  กุมภาพันธ  2557 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

ด.ญ.นรมน  ต่ิงตอย 
ด.ญ.ฉัตรหทัย  ภคนันทพงศกุล 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
กิจกรรมการแขงขันโครงงานอาชีพ  
ระดับช้ัน ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  
ครั้งท่ี 63 จังหวัดเพชรบุรี ปการศึกษา2556 
วันท่ี 24-26 ธันวาคม 2556 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ด.ญ.พรรณปพร  วรอินทร 
ด.ญ.ปานไพลิน  พรหมบุตร 
ด.ญ.ชลันธร ชัยวิชิต 

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  
กิจกรรมการสรางภาพดวยการฉีก ปะ 
กระดาษ ระช้ัน ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก 
 ครั้งท่ี 63 จังหวัดเพชรบุรี ปการศึกษา2556  
วันท่ี24-26 ธันวาคม 2556 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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        10.1 ผลงานดีเดน  (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัล 
ด.ญ.อินทิรา  เอมวิวัฒน ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  

กิจกรรมการแขงขันโครงงานอาชีพ  
ระดับช้ัน ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 63 
จังหวัดเพชรบุรี ปการศึกษา2556   
วันท่ี24-26 ธันวาคม 2556 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ด.ช.สรวิชญ เพ็งศิริ ไดรับรางวัลอันดับ 3 
การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน 
ของกรมพลศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 
ชนิดกีฬาวายน้ํา ประเภทผีเส้ือ 50  
สถิติ 00:40:98    รุนอายุไมเกิน  8 ป   
วันท่ี 5 ธันวาคม 2556  

กรมพลศึกษา 

ด.ช.ธนวัฒน  สุขญาติ ทําคะแนน PRE-GIFTED&FP’56 ในประเภท
คะแนนรวม (5 วิชาแรก)ระดับช้ัน ป.3  
ไดอันดับท่ี 1  ของเขต  
โครงงานทดสอบความสามารถทดสอบ
ความสามารถทางวิชาการ  
เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2557 

จัดโดย ชมรมบัณฑิต
แนะแนวรวมกับสนาม
สอบท่ัวประเทศ   
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 10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสําเร็จ (เลือก 3-5 โครงการ) 
 

ท่ี 
ช่ืองาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/เปาหมาย 

วิธีดําเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

1  โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย 
กิจกรรม 6 กิจกรรม
หลัก 
-กิจกรรมเคล่ือนไหว
และจังหวะ 
-กิจกรรมเสริม
ประสบการณ 
-กิจกรรมสรางสรรค 
-กิจกรรมเสรี 
-กิจกรรมกลางแจง 
-กิจกรรมเกม
การศึกษา 
 

 1 .  เ พื่ อ ใ ห นั ก เ รี ย น
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของกิจกรรม/วันสําคัญ
ต า ง ๆ  วั ฒ นธ ร ร ม แ ละ
ประเพณีทองถ่ินตลอดจน
ไ ด รั บ ค ว า ม รู เ บ้ื อ ง ต น
เกี่ยวกับประเทศตางๆ ใน
กลุมประเทศอาเซียน 
2. เพื่อใหนักเรียนมีความ
ก ตั ญ ู ก ต เ ว ที ต อ ผู มี
พระคุณ 
3. เ พื่ อ ใ ห นั ก เ รี ย น นํ า
ความรู ไปปรับใช ในการ
ดํารงชีวิต 
4. เพื่อใหนักเรียนเลือก
เรียนในส่ิงท่ีตนเองสนใจ
และสามารถอยูในสังคม
รวมกับผูอื่นได 
5. เพื่อใหนักเรียนสามารถ
ใชภาษาอังกฤษเบ้ืองตน
ตามความแตกตางระหวาง
บุคคลในชีวิตประจําวันได 
 
         

      ดําเนินงานตาม
โครงการ โดยจัดกิจกรรม
ดังนี ้
- กิจกรรมอมรินทร
นิทรรศ มี 6 ฐาน
กิจกรรม 
- กิจกรรมสงเสริมรัก
การอาน  
(นิทานสัมพันธ) 
- กิจกรรมแขงขัน

ความสามารถเด็ก
ปฐมวัย  
(งานศิลปหัตถกรรม) 

-  กิจกรรมวันพอ
แหงชาติ 
- กิจกรรมวันข้ึนปใหม 
- กิจกรรมวันเด็ก + 
กีฬาสี 
- กิจกรรมวันไหวคร ู
- กิจกรรมวันแม
แหงชาติ 
- กิจกรรมเรียนรู ตาม
ความสนใจ 
(The project 
approach) 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษ 
(English for kids) 
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนระดับปฐมวัย
รอยละ 85 สามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 
2. นักเรียนระดับปฐมวัย
รอยละ 85 อยูรวมกับ
ผูอื่นในสังคมไดอยางมี
ความสุข 
3. นักเรียนระดับปฐมวัย
รอยละ 85 สามารถรวม
กิจกรรมตางๆ ดวยความ
สนใจและสนุกสนาน 
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ท่ี 
ช่ืองาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/เปาหมาย 

วิธีดําเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

2 โครงการตนกลา
คุณธรรม 

1. เพื่อใหนักเรียนมีความ
กตัญูกตเวที มีน้ําใจ  
เอื้อเฟอเผ่ือแผ  ชวยเหลือ 
รู จักการแบ งปนให ผู อื่ น 
แ ล ะ อ ยู ใ น ป ร ะ ช า ค ม
อาเซียนไดอยางมีความสุข  
2. เพื่อใหนักเรียนมีความรู
เ กี่ ย ว กั บ ตํ าน า น คว า ม
เปนมา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของประเทศตางๆ 
ในอาเซียน 
3. เพื่อใหนักเรียนเปนผูฟง
ท่ี ดี  มี ส ม า ธิ ใ น ก า ร ทํ า
กิจกรรมตางๆ 
4. เพื่อใหนักเรียนบรรลุ
เป าห มาย ตามป รั ชญ า
วิ สั ย ทั ศ น  อั ต ลั ก ษ ณ
โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

  ดําเนินงานตามโครงการ 
โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
- กิจกรรมอบรมบมเพาะ
ปญญา 
- กิจกรรมเลานิทาน
คุณธรรม 
- เดิน นั่ง ฝกจิตแบบ
สํารวม 
 - ตักบาตรวันพระ 
 - กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
- กิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชาและวัน
เขาพรรษา 
- กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย 
- ออมสินพอเพียง 
- คายธรรมะ 
- กิจกรรมหนูนอยจิต
อาสา 

1. นักเรียนระดับปฐมวัย
รอยละ 85 สามารถนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักธรรม
ตางๆ ไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 
2. นักเรียนระดับปฐมวัย
รอยละ 85 มีความรู
เกี่ยวกับนิทานคุณธรรม
อาเซียน 
3. นักเรียนระดับปฐมวัย
รอยละ 85 สามารถรวม
กิจกรรมดวยความสนใจ 

3 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุม
สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 
 

1.เพื่อใหผูเรียนสามารถ
นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหา
ของตนเองได 
2.เพื่อใหผูเรียนสามารถ
กําหนดเปาหมาย ตัดสินใจ
แกปญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 
3.เพื่อใหผูเรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และมีผลทดสอบระดับชาติ
เฉล่ียตามเกณฑ 
 
 

   ดําเนินงานตาม
โครงการ โดยจัดกิจกรรม
ดังนี ้
  - จัดซื้อส่ือและอุปกรณ
วิทยาศาสตร 
  - แขงขันตอบปญหา
วิทยาศาสตรระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3  
และ 6 
  -จัดคายวิทยาศาสตรช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1-6 
  - สอนโครงงาน
วิทยาศาสตรทุกระดับช้ัน 
  - จัดกิจกรรมสงเสริม
อัจฉริยภาพช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 ถึง 6 

1. ผูเรียนรอยละ  80  
สามารถนําเสนอวิธีคิด  
วิธีแกปญหาของตนเอง
ได 
ผูเรียนรอยละ  80   
2. สามารถกําหนด
เปาหมาย  คาดการณ  
ตัดสินใจ  แกปญหา 
โดยมีเหตุผลประกอบ  
3. ผูเรียนรอยละ  80  มี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและมีผลทดสอบ
รวบยอดระดับชาติเฉล่ีย
ตามเกณฑ                        
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ท่ี 
ช่ืองาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/เปาหมาย 

วิธีดําเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

4 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร 

1.  เพื่อใหผูเรียน
นําเสนอวิธีคิด  วิธี
แกปญหาทาง
คณิตศาสตรดวยวิธีการ
ของตนเอง  
2.  เพื่อใหผูเรียน
สามารถคาดการณ  
กําหนดเปาหมายและ
แนวทางการตัดสินใจ
และ แกปญหาอยางมี
เหตุผล 
3.  เพื่อใหผูเรียนมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค  
มีจินตนาการ  
แลกเปล่ียนเรียนรู
รวมกันกับผูอื่น  
และสรางผลงานออกมา
ดวยความภาคภูมิใจ   
4.  เพื่อใหผูเรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เปนไปตามเกณฑ  
5.  เพื่อใหผูเรียนมีผล
การทดสอบรวบยอด
ระดับชาติ เปนไปตาม
เกณฑ  
6.  เพื่อให ผู เรียนมีผล
การทดสอบรวบยอด
ระดับชาติสูงกวาระดับ
สังกัด ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ 
7.   เพื่อใหผู เรียนมีผล
การทดสอบรวบยอด
ระดับชาติของโรงเรียน
อยูในระดับท่ีดีข้ึน 
 

  ดําเนินงานตามโครงการ 
โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
-แขงขันคิดเลขเร็ว 
ระดับช้ัน ป.1-6 
-แขงขันความสามารถ
ทางคณิตศาสตร 
ระดับช้ัน ป.1-6 
-กิจกรรม Math 
thinking 
ระดับช้ัน ป.1 – 6 
-กิจกรรมเตรียมความ
พรอม 
(ติวเขม)  กอนการสอบ
และการแขงขัน ช้ัน     
ป.1- ป.6 
-โครงงานคณิตคิด
สรางสรรคมุงมั่นสูสากล 
ระดับช้ัน ป.5 – 6 
-คายสนุกคิดส 
คณิตศาสตร ระดับช้ัน 
ป.5 -6 
-กิจกรรมคลินิก
คณิตศาสตร 
ระดับช้ัน ป. 5 
 
 

  1. ผูเรียนรอยละ  75   
สามารถนําเสนอ 

วิธีคิด  วิธีแกปญหาทาง
คณิตศาสตรดวยวิธีการของ
ตนเอง 
   2. ผูเรียนรอยละ  70   
สามารถคาดการณ  กําหนด
เปาหมายและแนวทางการ
ตัดสินใจและแกปญหาอยาง
มีเหตุผล 
   3. ผูเรียนรอยละ  70    
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  
มีจินตนาการ  แลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกนักับผูอื่นและ
สรางผลงานออกมาดวย
ความภาคภูมิใจ   
   4. ผูเรียนรอยละ  65    
มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเปนไปตามเกณฑ    
   5. ผูเรียนรอยละ 68 มีผล
การทดสอบระดับชาติ
เปนไปตามเกณฑ 
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ท่ี ช่ืองาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

5 โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. เพื่อใหสถานศึกษาจัด  
โครงสราง  และระบบ
การบริหารงานใหเปนไป
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนและ
ปรับเปล่ียนไดเหมาะสม
ตามสถานการณ 
2.  เพื่อใหมีการจัดการ
ขอมูลสารสนเทศอยาง
เปนระบบ  ครอบคลุม
และทันตอการใชงาน 
3. เพื่อใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
ดําเนินงานท้ัง 8 
องคประกอบ 
4.  เพื่อพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรูความเขาใจใน
เรื่องระบบการประกนั
คุณภาพภายในอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง 
 

ดําเนินงานตามโครงการ 
โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
-  มีระบบจัดทําประกัน 
8องคประกอบ  จัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษารวมกับ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาดําเนินงาน
อยางตอเนื่องใหบรรลุ
เปาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ  
ตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพภายในโรงเรียน 
-  จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 
 -  แตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อกําหนด
แนวทางใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษา 
-  จัดใหมีขอมูลท่ี
เพียงพอในการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพใหตรงตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 15 มาตรฐาน  
65 ตัวบงช้ี 
- ปรับปรุงคูมือการ
ประกันคุณภาพ   
- จัดทําเครื่องมือ 
ติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตาม
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา   8  
องคประกอบ   
 

1.  ผูเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน  มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน                                     
และมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ อยูในระดับดี
มาก 
 2. ครูมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน  มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน                                
และมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ อยูในระดับดี
มาก 
3.  โรงเรียนมีระบบการ
ประกันคุณภาพท่ีดี  มี
ขอมูลและผลงาน อยูใน
ระดับดีมาก 
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ท่ี ช่ืองาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

   -จัดทําแบบรายงานผล
การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 11 
มาตรฐาน  50 ตัวบงช้ี  
ระดับข้ันพื้นฐาน  15 
มาตรฐาน  65 ตัวบงช้ี 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปท่ีผานมา 
 11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย     
   

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ
โดยหนวยงานตนสังกัด 

ดานคณุภาพผูเรียน 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมพีัฒนาการดานรางกาย ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมพีัฒนาการดานอารมณและจิตใจ ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
ดานการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 6 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
ดานคณุภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ให
สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
ดานอตัลกัษณของสถานศกึษา 
มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
ปรัชญาวิสัยทัศน และจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
ดานมาตรการสงเสริม 
มาตรฐานที่ 11 การจัดกิจกรรมตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

รวมทุกมาตรฐาน ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
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       11.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
   

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา   

ผลการติดตาม ตรวจสอบ
โดยหนวยงานตนสังกัด  

ดานคุณภาพผูเรียน 
มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึง
ประสงค 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี  3   ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง   
รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง      

ดีเย่ียม ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ
คิดสรางสรรค  ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุสมผล 

ดีเย่ียม ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร     ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน 
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

ดานการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ดีเย่ียม 

 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

ดานการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานท่ี 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง 
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

 
ดีมาก 

 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ

เรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

ดีมาก ดีเย่ียม 

ดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการ

บริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ   

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

ดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
มาตรฐานท่ี 13  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม  สนับสนุน 
ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

 
ดีเย่ียม 

 
ดีเย่ียม 

ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 14  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน    

 
ดีมาก 

 
ดีเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา   

ผลการติดตาม ตรวจสอบ
โดยหนวยงานตนสังกัด  

ดานมาตรการสงเสริม 
มาตรฐานท่ี 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเนนแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาให
ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

รวมทุกมาตรฐาน ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
 
หมายเหตุ   ปการศึกษา  2556   ตนสังกัดไดประเมินตามมาตรฐาน ท้ังระดับปฐมวัย 11 มาตรฐาน ระดับข้ัน         
               พื้นฐาน 15 มาตรฐาน สวนระดับคะแนนของการประเมนิระบบการประกนัคุณภาพภายใน 8 เรื่อง  
               ไดแนบไวในภาคผนวก ฏ 
จุดเดน 
 ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  1. ประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพภายใน 
  2. บุคลากรทุกฝายทํางานครบวงจร PDCA 
  3. การนําผลการประเมินภายในและภายนอกมาใชในการวางแผนพัฒนาจนเกิดผลสําเร็จ 
  4. นักเรียนมีอัตลักษณและเอกลักษณตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 ควรสงเสริมงานวิจัยในช้ันเรียนและการพัฒนาสาระ 
ขอเสนอแนะ 
 ควรพัฒนาคุรภาพตอยอดใหยั่งยืน 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

  
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จําแนกตามกลุมตัวบงช้ี 

 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ป) ประเภทโรงเรียน 
 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
นํ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงชี้ท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 10.00 8.50 ดี 
ตัวบงชี้ท่ี 5 เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 35.00 35.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 15.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.99 ดีมาก 
กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    
ตัวบงชี้ท่ี 9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน  พันธกิจและ 
               วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจัดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณ 
                 ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ท่ี 11  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 12  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน    
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลอง 
                กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 97.99 ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ป) ประเภทโรงเรียน 
           ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  97.99  คะแนน 
           มีคุณภาพระดับดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
           ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้  ต้ังแต  80  คะแนนข้ึนไป                         ใช     ไมใช 
           มีตัวบงชี้ท่ีไดระดับดีข้ึนไป  10  ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี้                    ใช      ไมใช 
           ไมมีตัวบงชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรงุเรงดวน     ใช     ไมใช 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ป) 
            สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา         ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจําแนกตามกฎกระทรวง ฯ 
 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ป) ประเภทโรงเรียน 
 

ช่ือตัวบงช้ี 
นํ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา    
กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงชี้ท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 10.00 8.50 ดี 
ตัวบงชี้ท่ี 5 เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป 10.00 10.00 ดีมาก 
กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    
ตัวบงชี้ท่ี 9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน  พันธกิจและ 
               วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจัดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณ 
                 ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ท่ี 11  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงชี้ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 15.00 ดีมาก 
กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ท่ี 12  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน    
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลอง 
                กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    
กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 35.00 35.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงชี้ท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.99 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 97.99 ดีมาก 
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12.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จําแนกตามกลุมตัวบงช้ี 
 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
(ประถมศึกษา) 

นํ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงชี้ท่ี 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.66 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 2 ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 10.00 9.66 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 3 ผูเรียนมีความใฝรู  และเรียนรูอยางตอเน่ือง 10.00 8.77 ดี 
ตัวบงชี้ท่ี 4 ผูเรียนคิดเปน  ทําเปน 10.00 9.16 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 20.00 11.78 พอใช 
ตัวบงชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และตนสังกัด 5.00 4.99 ดีมาก 
กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    
ตัวบงชี้ท่ี 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน พันธกิจ  และวัตถุประสงค 
              ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลเปนเอกลักษณ 
                ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ท่ี 11  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 12  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
                 รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลอง 
                 กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 87.82 ดี 
         

           สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้  ต้ังแต  80  คะแนนข้ึนไป                                ใช     ไมใช 
           สถานศึกษามีตัวบงชี้ท่ีไดระดับดีข้ึนไป  10  ตัวบงชี้ จากท้ังหมด 12 ตัวบงชี้                    ใช     ไมใช 
           สถานศึกษาไมมีตัวบงชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุง  หรือตองปรับปรุงเรงดวน            ใช     ไมใช 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
            สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา         ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จําแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
(ประถมศึกษา) 

นํ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  ผลการจัดการศึกษา    
กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงชี้ท่ี 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.66 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 2 ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 10.00 9.66 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 3 ผูเรียนมีความใฝรู  และเรียนรูอยางตอเน่ือง 10.00 8.77 ดี 
ตัวบงชี้ท่ี 4 ผูเรียนคิดเปน  ทําเปน 10.00 9.16 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 20.00 11.78 พอใช 
กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    
ตัวบงชี้ท่ี 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน พันธกิจ  และวัตถุประสงค 
              ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลเปนเอกลักษณ 
                ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ท่ี 11  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2  การบริหารจัดการศึกษา    
กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงชี้ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ท่ี 12  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
                 รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลอง 
                 กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    
กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 วาดวยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงชี้ท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และตนสังกัด 5.00 4.99 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 87.82 ดี 
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13. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 
 13.1 จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด 
  13.1.1 จุดเดน 

  1. โรงเรียนมีแผนภูมิ  การจัดองคกร  โครงสรางการบริหารงานไวอยางชัดเจน  มีการ 
วางแผนในการบริหารงานไวลวงหนา  อีกท้ังมีระบบประกันคุณภาพภายใน  เพื่อพัฒนาการบริหารงานของ
โรงเรียนใหมีคุณภาพ  โดยมีคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในรับผิดชอบในการดําเนินงานเปนระบบ
และไดตรวจติดตามคุณภาพภายในภาคเรียนละ 1 ครั้ง  เพื่อเปนการรักษาคุณภาพและพัฒนาโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง  สงผลใหโรงเรียนมีการดําเนินงานเปนระบบ     เปนท่ียอมรับของชุมนุมและสังคม   

2. โรงเรียนมีจุดเดนดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสอบธรรมศึกษาของครู บุคลากร 
นักเรียน ผูปกครอง การรวมกิจกรรมทางศาสนาอยางสม่ําเสมอ ตลอดปการศึกษา ไดรับการสนับสนุนจาก  
พระครูสอนศีลธรรมจากวัดอมรินทราราม  เปนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียน 

3. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร แบบฝกหัด แบบประเมินตัวช้ีวัด 
และเอกสารการวัดและประเมินผล เปนโรงเรียนตนแบบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 มีสถานศึกษาอื่นมาศึกษาดูงานและไดรับเชิญใหนําผลงานไปแสดงนอกสถานท่ี  

4. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางหลากหลาย สอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนและชุมชน 

5. โรงเรียนมีโครงการจัดระบบการดูแลและชวยเหลือนักเรียน  เพื่อดูแลชวยเหลือนักเรียน 
อยางใกลชิดดวยความรักและความเมตตาท่ีมีตอศิษย โดยมีกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ  ชัดเจน มีการ
ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน  ผูปกครอง  หนวยงานท่ีเกี่ยวของและชุมชน  ติดตาม  ประเมิน  เพื่อ
ทบทวนและพัฒนาใหดีข้ึน  สงผลใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางท่ัวถึง และตรงตามสภาพปญหา   

6. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

7. โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทุกดานอยางเต็มศักยภาพ  
8. โรงเรียนดําเนินการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม ไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน 

องคกรภายนอกเปนอยางดี 
  13.1.2 จุดท่ีควรพัฒนา  

1. ครูผูสอนตองฝกการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมี 
วิสัยทัศนใหมากในทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกวิชา ครูผูสอนตองมีความเขาใจในการจัดการเรียนรู         
การพัฒนาผูเรียนตามบันได  5 ข้ัน ของการพัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานสากลอยางชัดเจนและสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติจริงในหองเรียน ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางชัดเจน  

2. ครูผูสอนตองทบทวนบทบาทหนาท่ีวาการสอน การวัดและการประเมินผลสอดคลองกับ 
มาตรฐานของหลักสูตรหรือไม 

3. พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ คุณลักษณะผูเรียนตามแนวทางของโรงเรียน 

มาตรฐานสากล 

4. แหลงเรียนรูในโรงเรียนหองเรียนสีเขียว ขาดความคุมคา ยังใชบริการไมเต็มท่ี ควร 
ประเมินผล และวิเคราะหหาเหตุผลของปญหา และหาแนวทางแกไข  
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5. ดานการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูยังทําไดไมเปนระบบ  ผลการวิจัยยังไมไดรับการพัฒนา
ตอยอด  และไมไดนําไปใชอยางตอเนื่อง ซึ่งทางโรงเรียนควรจัดอบรมใหครูมีความรู ความเขาใจในการทําวิจัย
ในช้ันเรียน  เพื่อนําไปเปนแนวทางในการทําวิจัยในช้ันเรียนตอไป 

6. การนิเทศติดตามการดําเนินงานในทุกดานตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
 

13.1.3 ขอแสนอแนะ 
1. ครูผูสอนตองนําทักษะกระบวนการคิดลงสูการปฏิบัติในช้ันเรียนใหไดผลอยางจริงจัง และมี

วิสัยทัศนใหมากในทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกวิชา จัดใหมีโครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนในดาน
สติปญญาอยางจริงจัง เนนทักษะกระบวนการคิด และการพัฒนาผูเรียนตามบันได  5 ข้ัน ของการพัฒนา
ผูเรียนสูมาตรฐานสากล 

2. การนิเทศติดตามการวัดและประเมินผลตองสม่ําเสมอและจัดใหมีโครงการสอนซอมเสริม
ศักยภาพผูเรียนแกนักเรียนท่ีมีความบกพรองในดานการอานคลอง เขียนคลอง โดยไมใชเวลาปกติ 

3. บริหารจัดการใหมีการลดภาระงานดานเอกสารใหนอยลงโดยใหมีเทาท่ีจําเปนและนํา 
คอมพิวเตอรมาใชในการจัดระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อเปดโอกาสใหครูไดใชเวลาในการจัดการเรียนการสอน
และการแกปญหานักเรียนเปนรายบุคคลมากข้ึน 

4. บริหารจัดการใหครูท่ีมีความสามารถในการสอนในระดับช้ันตางๆ ไดใชความรู 
ความสามารถในการสอนอยางเต็มท่ี เต็มเวลา โดยลดภาระงานดานอื่นๆ หรือจัดใหมีผูรับผิดชอบแทน 

5. จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชภูมิปญญาทองถ่ินอยางจริงจังและเปน 
ระบบโดยอาศัยความรวมมือจากองคกร สถาบันทางวิชาการและภูมิปญญาทองถ่ินมาชวยในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 

 13.2  จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
  13.2.1 จุดเดน 

  ผูเรียนมีสุขนิสัย และสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคานิยมท่ีพึงประสงค ใฝรู  
และเรียนรูอยางตอเนื่อง มีความสามารถ คิดเปนทําเปน  
  ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร การมีสวนรวมของทุกฝาย จัดโครงสรางการบริหารงานท่ี
มีความคลองตัวท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ   ดานงบประมาณ   ดานบุคคล  และดานบริหารท่ัวไป มอบหมายให
บุคคลรับผิดชอบนําไปใชปฏิบัติ ดานวิชาการจัดเครือขายงานเปน 5 งาน ไดแก การพัฒนาหลักสูตรข้ันพื้นฐาน       
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาการวัดผล ประเมินผล การพัฒนาศักยภาพผูเรียน และการประกัน
คุณภาพภายใน เปนตน ดานบุคคลากร  จัดเปนขอบขายงาน 5 ดาน ไดแก ดานจัดทําทะเบียนประวัติบุคลากร สรรหา
และแตงต้ังบุคลากร สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการพนจากราชการ ดานงบประมาณ จัดขอบขาย
งานเปน 5 งาน ไดแก การบริหารงบประมาณ  การบริหารการเงิน การบัญชี การบริหารพัสดุ การบริหารทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา และการประเมิน และรายงานการเงิน ดานการบริหารท่ัวไป จัดเครือขายงานเปน  6 งาน ไดแก  การพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศ การบริหารธุรการ งานสัมพันธชุมชน งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานท่ีเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม และงานรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป การนิเทศการติดตาม  ประเมินผล และนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงทุกป  มีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีความรูความสามารถใหความรวมมือ จัดการเรียนรูพัฒนาผูเรียนทุกดาน 
สถานศึกษามีสภาพแวดลอมบรรยากาศสวยงาม  สะอาดปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรู  มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในท่ีเขมแข็ง มีการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะครบถวน จุดเนน จุดเดน ท่ีสถานศึกษากําหนด  มีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายนอกรอบท่ีสามครบถวน  ท้ังสถานศึกษาไดรับความรวมมือจากคณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผูปกครอง ชุมชน และองคกรภายนอกเปนอยางดี 
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  ครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชนการกําหนดเปาหมายท่ี 
ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน  ดานความรู ทักษะกระบวนการท่ีเปนความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ รวมท้ัง
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ศึกษาขอมูลวิเคราะหเปนรายบุคคล แลวนําขอมูลไปวางแผนการจัดการเรียนรูท่ีทาทาย
ความสามารถของผูเรียน  ออกแบบการจัดการเรียนรู และจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล และ
พัฒนาการทางสมองเพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมาย จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู และการดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิด
การเรียนรู จัดเตรียม และใชส่ือใหเหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชใน
การจัดการเรียนการสอน  ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา และ
ระดับพัฒนาการของผูเรียน วางเงื่อนไขใหผูเรียนประเมินความกาวหนาของตนเอง   ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
ศึกษาคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือ และกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
 

  13.2.2 จุดท่ีควรพัฒนา  
  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน 

อาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
 
 

  13.2.3 ขอแสนอแนะ 
  (ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประเมินคุณภาพ 

การศึกษา พ.ศ.2553) 
   ดานผลการจัดการศึกษา  

  ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย       
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ  โดยครูควรนําขอมูลจากการประเมินผล
การเรียนรูของผูเรียน และการประเมินผลการจัดกิจกรรม มาวิเคราะหเพื่อศึกษาสภาพของผูเรียนแตละกลุม และครู
ควรศึกษาแนวทางการออกขอสอบแตละป เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แลวนํามาปรับ
แผนการเรียนรู  เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ในแตละกลุมสาระการเรียนรูดังกลาวใหไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

 
14.  สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

     14.1 สรุปการประเมินคุณภาพภายใน 

   14.1.1 สภาพปญหา  
- ดานคุณภาพผูเรียน 

1. ผูปกครองสวนหนึ่งไมใหความรวมมือในการดูแลเอาใจใสนักเรียนดานการเรียน นักเรียน 
ไมไดรับการอบรมเรื่องความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ 

2. ผูเรียนขาดความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบตอการทํางาน และขาด 
ทักษะในการทํางาน ไมมีโอกาสไดลงมือปฏิบัติจริง 

3. ผูเรียนมีคาเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติตํ่ากวาเกณฑ  ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห   
สังเคราะห  และไมมีความคิดสรางสรรค   

- ดานการจัดการศึกษา   
1. บุคลากรขาดความรูในการใชเทคโนโลยีดาน ICT ในการจัดการความรู การใชส่ือเทคโนโลยี

ในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
2. ขาดแคลนงบประมาณและทรัพยากรในการจัดการศึกษา เพื่อนํามาใชในการพัฒนาการ 

จัดการเรียนการสอน จัดสรรวัสดุทางการศึกษาและจัดจางบุคลากรในสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน 
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 3. จํานวนครูไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน และโรงเรียนขาดบุคลากรในบางวิชาเอก ทําใหการ 

จัดครูเขาสอนไมตรงตามวิชาเอก หรือความถนัด 
 

- ดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู   
โรงเรียนยงัมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูท่ีไมเพียงพอ ควรเพิ่มใหมีความหลากหลาย

มากข้ึน เชน แหลงเรียนรูวัฒนธรรมพืน้บาน  หองสมุดอิเล็กทรอนิกส  การทองเท่ียวเชิงการเรียนรู เปนตน 

- ดานอัตลักษณของสถานศึกษา  
นักเรียนบางคนยังพูดจาไมสุภาพ  หรือมีพฤติกรรมท่ีบาน และโรงเรียนแตกตางกัน  

ทําใหเกิดพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติ ยังขาดความตระหนักถึงการแสดงออกซึ่งเปนอัตลักษณของสถานศึกษา       
คือ กายออนนอม วาจาออนหวาน จิตใจออนโยน       

- ดานมาตรการสงเสริม  
ในบางกลุมสาระการเรียนรูการจัดการเรียนรูยังไมมีการบูรณาการเพื่อเตรียมความพรอมในการ 

เขาสูประชาคมอาเซียน 
 

  14.1.2 จุดเดน  
- ดานคุณภาพผูเรียน 

   1. โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาผูเรียนโดยจัดกิจกรรมเนนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
การเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ท้ังในและนอกเวลาเรียน จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงใหนักเรียน
มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต กตัญูกตเวที มีเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผ่ือแผ   

  2. โรงเรียนไดจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพใหแกนักเรียน   นักเรียนมีความภูมิใจในความ 
เปนไทย มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 
คิดเปน ใฝรูใฝเรียน พัฒนาตนเอง มีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา มีความรูและทักษะท่ีจําเปนตาม
หลักสูตร   

  3. ผูเรียนไดรับการสงเสริมพหุปญญาดวยการจัดกิจกรรมหลากหลายท้ังดานวิชาการ  ศิลปะ   
ดนตรีนาฏศิลป  กีฬา  มนุษยสัมพันธ  การรูจักตนเอง  การรูจักอนุรักษส่ิงแวดลอม  รูจักปองกันตนเองจากภัย
ของส่ิงเสพติด  สงผลใหผูเรียนสวนใหญมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  ราเริงแจมใส  มีมนุษยสัมพันธดี  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และคานิยมอันพึงประสงค 

- ดานการจัดการศึกษา   
1. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร แบบฝกหัด แบบประเมินตัวช้ีวัด 

และเอกสารการวัดและประเมินผล เปนโรงเรียนตนแบบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2. โรงเรียนสนับสนุนและจัดกิจกรรมสงเสริมใหครูมีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเอง  

รูจักแสวงหาความรู  มีการวิเคราะหผู เรียน และสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ                          
มีความสามารถใชส่ือเทคโนโลยีในการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง สงเสริมใหครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนา     
การเรียนการสอน 

3. ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา มีความสามารถในการจัดระบบการบริหารจัด 
การศึกษาแบบมีสวนรวม โปรงใส มีระบบการตรวจสอบถวงดุล มีการจัดโครงสรางการบริหารองคกร พัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ ระบบขอมูลสารสนเทศ มีการกระจายอํานาจ มีการพัฒนาหลักสูตรและสนับสนุนให
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จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมท้ังจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณภาพผูเรียน พัฒนาสภาพแวดลอม 
แหลงเรียนรูและการใหบริการ 

- ดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
1. สถานศึกษามีสรางสังคมแหงการเรียนรูผานส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหลงการเรียนรู  

องคความรูตาง ๆ จนสามารถสรางความรู สรางทักษะ มีระบบการจัดการความรูและระบบการเรียนรูท่ีดี มีการ
ถายทอดความรูและแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันทุกภาคสวนในสังคม และสนับสนุนใหใชแหลงเรียนรูและ       
ภูมิปญญาทองถ่ิน มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางสถานศึกษา ชุมชนและองคกรภายนอก  

2 .  ท่ี ต้ั ง ข อ ง สถ าน ศึ กษา ใ กล แ หล ง ชุ มชน  แหล ง ก า ร เ รี ย น รู ห ลากห ลาย  เ ช น                       
โรงพยาบาลศิริราช  วัดอมรินทราราม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ฯลฯ     

3. ครูมีความเสียสละทุมเทในการพัฒนานักเรียนใหเปนไปตามจุดเนนของสถานศึกษา  
4. สถานศึกษาไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป รายงานการประเมิน 

ตนเอง และมีโครงการพัฒนาสถานศึกษาใหมีการสนับสนุน  และใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน          
มีนโยบายสนับสนุนใหผูปกครอง ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาในหลายๆ ดาน ท่ีเอื้อประโยชนตอ
นักเรียนและชุมชน สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลศิริราช   และวัดอมรินทรารามเปนอยางดี  

- ดานอัตลักษณของสถานศึกษา   
  สถานศึกษามีการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน  

ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา     คือ “กายออนนอม วาจาออนหวาน จิตใจออนโยน”     และไดดําเนินงาน
สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย คือ โรงเรียนไดจัดโครงการการพัฒนาคุณธรรมนําชีวิต เพื่อสงเสริมให
นักเรียน แสดงออกถึงพฤติกรรมกายออนนอม  วาจาออนหวาน  จิตใจออนโยน   ไดแก กายออนนอม เชน      
การกราบ การไหว การลุกข้ึนยืนรับ การใหท่ีนั่งแกผูท่ีเคารพ การหลีกทางให และการขออนุญาตกอนทํา
กิจกรรมตาง ๆ  วาจาออนหวาน เชน การพูดดวยถอยคําท่ีไพเราะออนหวาน   และจิตใจออนโยน     เชน การ
ระลึกถึงพระคุณของทานอยูเสมอ  มีน้ําใจตอผูอื่น เปนตน  

- ดานมาตรการสงเสริม  
  1. สถานศึกษามีจัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา  โดยเนนการจัดการเรียนการสอนเพื่อปฏิรูปการเรียนรูพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  เปนคนดีและมีคุณธรรม  จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย ท้ังในและ
นอกสถานศึกษา   การจัดสงนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการตางๆ  การเขารวมการแขงขันกีฬา    
การจัดกิจกรรมคายสงเสริมจริยธรรม  การสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการดํารงชีวิต  การจัดแนะแนวการศึกษา  
เพื่อใหนักเรียนไดคนพบความสามารถของตนเอง เพื่อนําไปสูคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
ซึ่งกิจกรรมตางๆ มีผูเขารวมกิจกรรมอยางมากมาย  ทุกฝายมีความพึงพอใจ   
  2. โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษเพื่อสงเสริม และพัฒนาสามารถในการคิด วิเคราะห ประเมินและ 
เลือกแนวทางการตัดสินใจ แกไขปญหาอยางมีสติ   

 3. โรงเรียนมีการบูรณาการการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน  
 4. สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อยกผลสัมฤทธิ์การเรียนใหมีคาเฉล่ีย 

ผลการทดสอบระดับชาติสูงมากข้ึน 
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  14.1.3 จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ 
- ดานคุณภาพผูเรียน  

1. ผูปกครองสวนหนึ่งควรสนับสนุนดูแลเอาใจใสใหนักเรียนดานการเรียน ตองมีระเบียบวินัย  
ความรับผิดชอบของนักเรียนรวมกับโรงเรียน 

2. เขตพื้นท่ีการศึกษาควรประเมินคุณภาพผูเรียนทุกระดับช้ันและทุกกลุมสาระการเรียนรู 
เพื่อจะไดนําผลการประเมินไปพัฒนาผูเรียนตอไป 

3. ผูเรียนควรไดรับการวัดผลท่ีหลากหลายดวยเครื่องมือท่ีมีหลายรูปแบบ  เนนการปฏิบัติจริง   
เนนการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน   
ความสามารถในการส่ือสาร  ปลูกฝงนิสัยรักการอานใหมากข้ึน  การใชแหลงเรียนรู ภายใน – ภายนอก 
สถานศึกษาอยางคุมคา และเกิดประโยชน 

   4. ควรพัฒนาใหผูเรียนมีความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบตอการทํางาน  
และสามารถทํางานจนสําเร็จ เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และผูเรียนควรไดรับการปลูกฝงนิสัย
ดานอยูอยางพอเพียง    ใฝเรียนรู    มุงมั่นในการทํางาน   และ มีจิตสาธารณะมากข้ึน 

- ดานการจัดการศึกษา  
1. โรงเรียนควรมีการประเมินผลการใชหลักสูตร เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเปน 

ประจําทุกปการศึกษา  สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูติดตามผลและใชผล พัฒนาผูเรียนอยางเต็ม
ศักยภาพ   

2. โรงเรียนควรมีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางเขมแข็ง และท่ัวถึง รวมท้ัง 
สงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผูเรียนใหเต็มศักยภาพยิ่งข้ึน 

3. ควรพัฒนาการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง พัฒนาผูรับผิดชอบใหมี 
ความรูและเขาใจระบบการประกันคุณภาพอยางชัดเจน   สรางความตระหนักใหครูในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน เพิ่มการควบคุม กํากับ งานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนระบบยิ่งข้ึน 

4. ควรมีการระดมงบประมาณและทรัพยากรในการจัดการศึกษา เพื่อนํามาใชในการ 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดสรรวัสดุทางการศึกษา และจัดจางบุคลากรในสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน 

- ดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู   
1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพื่อเช่ือมโยงแลกเปล่ียนกับแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ในการจัดกิจกรรมเพิ่มมากข้ึน 
2. โรงเรียนควรสรางกิจกรรมเพื่อสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน แหลงเรียนรู 

วัฒนธรรมพื้นบาน  หองสมุดอิเล็กทรอนิกส การทองเทียวเชิงการเรียนรู เปนตน 
3. พัฒนาผูเรียนใหรูจักทองถ่ิน  รักทองถ่ิน  เรียนรูและปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถอยูใน 

สังคมไดอยางมีความสุข  และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
  4. มีการวางแผนใหนักเรียนทุกระดับช้ันไดศึกษาแหลงเรียนรูในทองถ่ินอยางเปนระบบ   
  5. ควรสงเสริมใหมีการวิจัยแหลงเรียนรูในชุมชน  

 6. สํารวจขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน  และจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อสะดวกในการ 
จัดการเรียนการสอน 

- ดานอัตลักษณของสถานศึกษา                
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสงเสริมเพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของแสดงออกถึง 

พฤติกรรมกายออนนอม วาจาออนหวาน จิตใจออนโยนอยางสม่ําเสมอ และปฏิบัติจนเปนลักษณะนิสัยพัฒนา
ผูเรียนใหมีเมตตากรุณาเอื้อเฟอเผ่ือแผ   เสียสละ  มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและผูอื่น 
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- ดานมาตรการสงเสริม  
1. โรงเรียนควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเสริมสรางความสามารถดานการคิด 

สรางสรรค  การคิดวิเคราะห  สังเคราะห  มีวิจารณญาณ การคิดแบบองครวมท้ังระบบและมีวิสัยทัศนมากข้ึน 
สงเสริมการเรียนรูแบบโครงงาน 

2. โรงเรียนควรจัดการเรียนรูใหบูรณาการเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนใน 
ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหมีคาเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงมากข้ึน ผานเกณฑ 
เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 

14.1.4 ความตองการความชวยเหลือ 
 -   ดานคุณภาพผูเรียน  

1. ผูปกครองสวนหนึ่งควรสนับสนุนดูแลเอาใจใสใหนักเรียนดานการเรียน ตองมีระเบียบวินัย  
การรับผิดชอบของนักเรียนรวมกับโรงเรียน 

2. เขตพื้นท่ีการศึกษาควรประเมินคุณภาพผูเรียนทุกระดับช้ันและทุกกลุมสาระการเรียนรู 
เพื่อจะไดนําผลการประเมินไปพัฒนาผูเรียนตอไป 

3. ศึกษานิเทศก ควรมาชวยเหลือโรงเรียน นิเทศติดตามเปนระยะ 
 -   ดานการจัดการศึกษา 

1. การจัดอบรมใหความรูครูในสาระหลักของโรงเรียนมาตรฐานสากล ทักษะกระบวนการคิด
สูการปฏิบัติจริงในช้ันเรียน และองคความรูใหมๆ ท่ีจะเปนประโยชนกับครูผูสอน 

2. เพิ่มบุคลากร ครูผูสอนสาขาวิชาเฉพาะคือ ศิลปะ(ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป) สุขศึกษา 
และพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาไทย พลศึกษา และสังคมศึกษา  โรงเรียนตองระดมทุนเพื่อ
จางบุคลากร 

3.  ดานงบประมาณ  โรงเรียนตองการงบประมาณเพิ่มเติมในการนํามาบริหารจัดการในดาน 
ตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.  ดานทุนการศึกษาของนักเรียน นักเรียนสวนใหญยังขาดแคลนทุนการศึกษา            
เนื่องจากผูปกครองสวนใหญมีรายไดนอยตองไปทํางานตางจังหวัดไมไดพักอยูกับนักเรียน 
 

    14.2 สรุปการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม) 

  14.2.1 สภาพปญหา  
  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน 

อาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

  14.2.2 จุดเดน  
  ผูเรียนมีสุขนิสัย และสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคานิยมท่ีพึงประสงค ใฝรู  

และเรียนรูอยางตอเนื่อง มีความสามารถ คิดเปนทําเปน    
  ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร การมีสวนรวมของทุกฝาย จัดโครงสรางการบริหารงานท่ี

มีความคลองตัวท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ   ดานงบประมาณ   ดานบุคคล  และดานบริหารท่ัวไป มอบหมายให
บุคคลรับผิดชอบนําไปใชปฏิบัติ ดานวิชาการจัดเครือขายงานเปน 5 งาน ไดแก การพัฒนาหลักสูตรข้ันพื้นฐาน  การ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาการวัดผล ประเมินผล การพัฒนาศักยภาพผูเรียน และการประกันคุณภาพ
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ภายใน เปนตน ดานบุคคลกร  จัดเปนขอบขายงาน 5 ดาน ไดแก ดานจัดทําทะเบียนประวัติบุคลากร สรรหาและ
แตงต้ังบุคลากร สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการพนจากราชการ ดานงบประมาณ จัดขอบขายงาน
เปน 5 งาน ไดแก การบริหารงบประมาณ  การบริหารการเงิน การบัญชี การบริหารพัสดุ การบริหารทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา และการประเมิน และรายงานการเงิน ดานการบริหารท่ัวไป จัดเครือขายงานเปน  6 งาน ไดแก  การพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศ การบริหารธุรการ งานสัมพันธชุมชน งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานท่ีเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม และงานรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป การนิเทศการติดตาม  ประเมินผล และนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงทุกป  มีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีความรูความสามารถใหความรวมมือ จัดการเรียนรูพัฒนาผูเรียนทุกดาน 
สถานศึกษามีสภาพแวดลอมบรรยากาศสวยงาม  สะอาดปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรู มีระบบประกันคุณภาพภายใน
ท่ีเขมแข็ง มีการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะครบถวน จุดเนน จุดเดน ท่ีสถานศึกษากําหนด   มีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายนอกรอบท่ีสองครบถวน   ท้ังสถานศึกษาไดรับความรวมมือจากคณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผูปกครอง ชุมชน และองคกรภายนอกเปนอยางดี 

  ครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชนการกําหนดเปาหมายท่ี 
ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน  ดานความรู ทักษะกระบวนการท่ีเปนความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ รวมท้ัง
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ศึกษาขอมูลวิเคราะหเปนรายบุคคล แลวนําขอมูลไปวางแผนการจัดการเรียนรูท่ีทาทาย
ความสามารถของผูเรียน  ออกแบบการจัดการเรียนรู และจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล และ
พัฒนาการทางสมองเพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมาย จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู และการดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิด
การเรียนรู จัดเตรียม และใชส่ือใหเหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชใน
การจัดการเรียนการสอน ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา และ
ระดับพัฒนาการของผูเรียน วางเงื่อนไขใหผูเรียนประเมินความกาวหนาของตนเอง   ปรับปรุงการจัดกาเรียนการสอน 
ศึกษาคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือ และกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  14.2.3 จุดท่ีควรพัฒนา และขอแสนอแนะ 
   ดานผลการจัดการศึกษา  

  ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย       
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ  โดยครูควรนําขอมูลจากการประเมินผล
การเรียนรูของผูเรียน และการประเมินผลการจัดกิจกรรม มาวิเคราะหเพื่อศึกษาสภาพของผูเรียนแตละกลุม และครู
ควรศึกษาแนวทางการออกขอสอบแตละป เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แลวนํามาปรับ
แผนการเรียนรู เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ในแตละกลุมสาระกาเรียนรูดังกลาวใหไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
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