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ตอนที่ 2  
 

1. การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม แบงโครงสรางการบริหารงานเปน 4  กลุมงาน    ไดแก ดานกลุม
บริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงานงบประมาณ กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมบริหารงานท่ัวไป  ผูบริหาร  
ยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายและการพัฒนาตาม         
กระบวนการ PDCA 
 

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
      

โครงสรางการบริหารงานและการแบงสวนราชการโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  1   โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
 

 

 

ผูอํานวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดอมรินทราราม 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 
กลุมบริหารวิชาการ 

นายสมหวัง  พึ่งสูงเนิน 

1. การพัฒนาหลักสูตร 
    สถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวน 
     การเรียนรู 
3. การวัดผล ประเมินผล และ    
     การเทียบโอนผลการเรียน 
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
    และเทคโนโลยีทาง 
    การศึกษา 
6. การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพัฒนาระบบการประกัน 
    คุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. การสงเสริมความรู 
     ดานวิชาการแกชุมชน 
11. การประสานความรวมมือ 
      ในการพัฒนาวิชาการ 
12. การสงเสริมและสนับสนุน 
     งานวิชาการแกบุคคล  
      ครอบครัว องคกร  
      หนวยงาน 
13. งานอื่น ๆ ท่ีไดรับ 
     มอบหมาย 

1. การจัดทําและเสนอขอ 
    งบประมาณ 
2. การจัดสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอบติดตาม   
    ประเมินผลและรายงาน 
    ผลการใชเงินและผลการ 
    ดําเนินการ 
4. การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพ่ือการศึกษา 
5. การบริหารการเงิน 
6. การบริหารบัญชี 
7. การบริหารพัสดุและ 
    สินทรัพย 
8. งานสวัสดิการรานคา /  
    สมาคม ฯ 
9. งานจัดทําขอตกลงการ 
    ปฏิบัติราชการ 
10. งานอื่น ๆ ท่ีไดรับ 
     มอบหมาย 
 

1. การวางแผนอัตรากําลังและ 
    การกําหนดตําแหนง 
2. การสรรหาและการบรรจุแตงต้ัง 
3. การเสริมสรางประสิทธิภาพใน 
    การปฏิบัติราชการ 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. วินัยและการรักษาวินัย ครู   
    นักเรียน และบุคลากร 
    การศึกษา 
6. การออกจากราชการ 
7. การจัดระบบและการจัดทํา
ทะเบียนประวัติ   
    และการขอพระราชทาน 
    เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
8. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ 
    และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
    และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
9. การพัฒนาครู และบุคลากร 
   ทางการศึกษา 
10. งานอนามัยครู - นักเรียน 
11. งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

1. การดําเนินงานธุรการ  (รองฯ รําไพ) 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
     (รองฯ จุฑามาศ) 
3. งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ    
     (รองฯ รําไพ) 
4. การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  
    (รองฯ จุฑามาศ) 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร (รองฯ จุฑามาศ) 
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (รองฯ รําไพ) 
7. การสงเสริม สนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร 
    และบริหารท่ัวไป (รองฯ รําไพ) 
8. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
    (รองฯ รําไพ , รองฯ จุฑามาศ , รองฯ สมหวัง) 
9. การจัดทําสํามะโนผูเรียน (รองฯ รําไพ) 
10. การรับนักเรียน (รองฯ รําไพ) 
11. การสงเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
      และตามอัธยาศัย (รองฯ สมหวัง) 
12. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  (รองฯ รําไพ) 
13. งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน  (รองฯ จุฑามาศ) 
14. งานประชาสัมพันธงานการศึกษา  (รองฯ รําไพ) 
15. การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการศึกษา 
       ของบุคคล ชุมชน องคกร  (รองฯ จุฑามาศ) 
16. งานประสานราชการกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
       และหนวยงานอื่น    
       (รองฯ รําไพ , รองฯ จุฑามาศ , รองฯ สมหวัง) 
17. การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน (รองฯ รําไพ) 
18. งานบริการสาธารณะ  (รองฯ จุฑามาศ) 

 

 

 

 

 

 

สมาคมผูปกครองและครู 
โรงเรียนวัดอมรินทราราม 

นักเรียน 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 
กลุมบริหารงบประมาณ 

นางรําไพ   คุมแกว 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 
กลุมบริหารงานบุคคล 

นางสาวจุฑามาศ  ธุวังควัฒน 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 
กลุมบริหารทั่วไป 
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2. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน 
 ภายในป พ.ศ. 2556 โรงเรียนวัดอมรินทราราม ปฏิรูปการเรียนรูพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล เปนคนดีและมีคุณธรรม  
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพ เปนคนไทยยุคใหม มีคุณธรรมนําความรูนอมตามแนวคิดของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. สงเสริมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงสูความเปนสากล 
3. สงเสริมสุขภาพพลานามัยใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี ใหผูเรียนเปนบุคคลท่ีสมบูรณ รักการ

ออกกําลังกาย                                                                                                                 
 
เปาหมาย 

1. นักเรียนรอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์การเรียนผานการประเมินระดับชาติ ในระดับดี 
2. นักเรียนรอยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 คุณลักษณะ อยูในระดับดี 
3. นักเรียนรอยละ 80 มีสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ อยูในระดับดี 
4. นักเรียนรอยละ 60 มีความรูความเขาใจในภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในระดับดี 
5. นักเรียนทุกคนเมื่อจบการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 สามารถใชคอมพิวเตอรไดอยาง

นอย 2 โปรแกรม (Paint , PowerPoint , Word , Excel . Internet) 
6. ครูรอยละ 60 มีความชํานาญในการใชเทคโนโลยีและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

 
อัตลักษณของสถานศึกษา 
 กายออนนอม วาจาออนหวาน จิตใจออนโยน 
 
เอกลักษณของสถานศึกษา 
 สํารวม กาย วาจา ใจ 
 

3.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 1. พัฒนาหลักสูตรใหเทียบเคียงมาตรฐานสากล เตรียมความพรอมกาวสูประชาคม ASEAN          
เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ มาตรฐานสากล และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 2. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการ
ดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีเอกลักษณ คิดดี พูดดี ทําดี  
 3. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มีอัตลักษณของโรงเรียนและสงเสริมให    
สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทุกดานท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยเนนการมีสวนรวม 
 5. สงเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง มีความเช่ียวชาญในการจัดกระบวนการ
เรียนรูตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
 6. พัฒนาระบบงานบริหารบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 



55 
 
4. กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรใหเทียบเคียงมาตรฐานสากลและ ASEAN 
 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
 กลยุทธท่ี 3 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มีอัตลักษณของโรงเรียนและมี
    คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบและบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ยึดหลักการมีสวนรวม 
 กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบงานบริหารบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 
 
 

5. การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา 
      
      

  กลยุทธท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรใหเทียบเคียงมาตรฐานสากลและ ASEAN 
 
  

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

  1. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัย 
   กิจกรรม 6 
กิจกรรมหลัก 
-กิจกรรม
เคล่ือนไหวและ
จังหวะ 
-กิจกรรมเสริม
ประสบการณ 
-กิจกรรม
สรางสรรค 
-กิจกรรมเสรี 
-กิจกรรม
กลางแจง 
-กิจกรรมเกม
การศึกษา 
 

  1. เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึง
ความสําคัญของกิจกรรม/วัน
สํา คัญต า งๆ  วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถ่ินตลอดจนไดรับ
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับประเทศ
ตางๆ ในกลุมประเทศอาเซียน 
2. เพื่อใหนักเรียนมีความกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ 
3. เพื่อใหนักเรียนนําความรูไป
ปรับใชในการดํารงชีวิต 
4. เพื่อใหนักเรียนเลือกเรียนในส่ิง
ท่ีตนเองสนใจและสามารถอยูใน
สังคมรวมกับผูอื่นได 
5. เพื่อใหนักเรียนสามารถใช
ภาษาอังกฤษเบ้ืองตนตามความ
แตกตางระหวางบุค                             
คลในชีวิตประจําวันได 
 
 
 

1. นักเรียนระดับปฐมวัยรอยละ 
85 สามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
2. นักเรียนระดับปฐมวัยรอยละ 
85 อยูรวมกับผูอื่นในสังคมได
อยางมีความสุข 
3. นักเรียนระดับปฐมวัยรอยละ 
85 สามารถรวมกิจกรรมตางๆ 
ดวยความสนใจและสนุกสนาน 
 

มฐ.สพฐ.ท่ี 
1,2,3,4,7,9,10,11 
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

   2. โครงการ
อมรินทรนิทรรศสู
อาเซียน 

1.  เพื่อใหผูเรียนทํางานอยางมี
ความสุข  พัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
2.  เพื่อใหผูเรียนมีความรูสึกท่ีดี
ตออาชีพสุจริต  และหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 
3.  เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถ
ใชเทคโนโลยี  ในการพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองและผูเรียน 
4.   เพื่ อใหครูมีการวิ เคราะห
ศักยภาพของผูเรียน  และเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคล 
5.  เพื่อใหครูจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  และ
มีการประเมินผลการเรียนการ
สอน ท่ีสอดคลองกับสภาพการ
เรียนรูท่ีแทจริง 
6.  เพื่อใหชุมชนรับรูรับทราบ
ประเมินการทํางานของนักเรียน 
 

1.  ผูเรียนรอยละ 87 สามารถนํา
ผลงานของตนเองมาสาธิต ผลิต 
จําหนาย 
2.  ผูเรียนรอยละ 84 สามารถใช
เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรูของตนเอง 
3.  ผูปกครองและชุมชนรอยละ  
90  มีสวนรวมในงานอมรินทร
นิทรรศสูอาเซียน   
4. ครูรอยละ 80 มีการวิเคราะห
ศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคคล 
  

มฐ.สพฐ. ท่ี 3,6,7,8 

 3. พัฒนาทักษะ
การเรียนรูทาง
ภาษา 
(ภาษาอังกฤษ) 

1. เพื่อใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน
และแสวงหาความรูจากแหลง
เรียนรูและส่ือนวัตกรรม  
2. เพื่อใหผูเรียนพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได
อยางมั่นใจ 
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําเสนอ
วิธีคิด  วิธีแกปญหาดวย
ภาษาอังกฤษ หรือวิธีการของ
ตนเอง  
4. ผูเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและมีผลการ
ทดสอบระดับชาติตามเกณฑท่ี
กําหนด 

1. ผูเรียนรอยละ 80 มีนิสัยรัก
การอานและแสวงหาความรูจาก
แหลงเรียนรูและส่ือนวัตกรรม  
2. ผูเรียนรอยละ 85 พัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารไดอยางมั่นใจ 
3. ผูเรียนรอยละ 80 สามารถ
นําเสนอวิธีคิด  วิธีแกปญหาดวย
ภาษาอังกฤษ หรือวิธีการของ
ตนเอง 
4. ผูเรียนรอยละ 70 มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีผล
การทดสอบระดับชาติตามเกณฑ     
ท่ีกําหนด 

มฐ.สพฐ.ท่ี 3, 5 



57 
 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

  4. โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนตาม
หลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิ
การเปน
ภาษาอังกฤษ                         
MEP 
 

1. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารกับ
ชาวตางชาติได 
2.  เพื่อใหผูเรียนมีทักษะ
ภาษาอังกฤษอยางเต็มตาม
ศักยภาพ                              
3. เพื่อใหผูเรียนใชภาษาอังกฤษ
ในการคิด วิเคราะห ขอมูลดาน
ภาษาอังกฤษได  
 
 
 
 

1. นักเรียนหลักสูตร MEP  
รอยละ 70 สามารถใช
ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร เปน
ภาษาท่ีสอง  
2. นักเรียนหลักสูตร MEP  
รอยละ 70 กลาแสดงออกดาน
ทักษะภาษาอังกฤษอยางเต็ม
ศักยภาพ 
3. นักเรียนหลักสูตร MEP  
รอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงตามเกณฑท่ีกําหนด 
 

มฐ.สพฐ.ท่ี 3, 5 
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กลยุทธท่ี 2  พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

  1. โครงการบาน
นักวิทยาศาสตร
นอย  

 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร เรื่องน้ํา 
อากาศ คารบอนไดออกไซด 
ไฟฟา แสงและสี  
2. เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตร 
3. เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะ
ดานตางๆ ของนักเรียน 
 

1. นักเรียนระดับปฐมวัยรอยละ 
85 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรเรื่องน้ํา อากาศ 
คารบอนไดออกไซด ไฟฟา แสง
และสี 
2. นักเรียนระดับปฐมวัยรอยละ 
85 เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู
ทางวิทยาศาสตร 
3. นักเรียนระดับปฐมวัยรอยละ 
85 รวมกิจกรรมดวยความ
สนุกสนาน 
 

มฐ.สพฐ.ท่ี 1, 2, 
3 ,4, 7, 9, 10, 
11 

  2. โครงการ
อมรินทรรักการ
อาน 

1.  เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการ
อาน และแสวงหาความรูดวย
ตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู  
และส่ือตางๆ รอบตัว  
2.  ใหนักเรียนมีทักษะในการอาน 
ฟง ดู พูด เขียน และต้ังคําถาม
เพื่อการคนควาหาความรูเพิ่มเติม  
3.  เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีทักษะ
การเรียนรูทางภาษาไทย  
4. นักเรียนทํางานอยางมีความสุข 
มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ ใน
ผลงานของตนเอง 
 

1.  นักเรียนรอยละ 75 มีนิสัยรัก
การอาน และแสวงหาความรูดวย
ตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู 
และส่ือตางๆรอบตัว 
2 .  นั ก เ รี ย น ร อ ย ละ  7 0  ใ ช
อินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล 
หรือสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรู
ท่ีหลากหลาย 
  
  

มฐ.สพฐ. ท่ี 
3,4,5,6  
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

   3. โครงการ
พัฒนา การเรียน
การสอนกลุมสาระ
การเรียนรู.
วิทยาศาสตร 
 

1.เพื่อใหผูเรียนสามารถนําเสนอ
วิธีคิด วิธีแกปญหาของตนเองได 
2.เพื่อใหผูเรียนสามารถกําหนด
เปาหมาย ตัดสินใจแกปญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 
3. เพื่อใหผูเรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมี
ผลทดสอบระดับชาติเฉล่ียตาม
เกณฑ 

1. ผูเรียนรอยละ 80 สามารถ
นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาของ
ตนเองได 
2. ผูเรียนรอยละ 80 สามารถ
กําหนดเปาหมายคาดการณ 
ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 
3. ผู เรียนรอยละ 80 มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมี
ผลทดสอบรวบยอด 

มฐ.สพฐ. ท่ี  4,5  

  4. โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อใหผูเรียนนําเสนอวิธีคิด  
วิธีแกปญหาทางคณิตศาสตร
ดวยวิธีการของตนเอง  
2.  เพื่อใหผูเรียนสามารถ
คาดการณ  กําหนดเปาหมาย
และแนวทางการตัดสินใจและ                 
แกปญหาอยางมีเหตุผล 
3.  เพื่อใหผูเรียนมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค  มีจินตนาการ  
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันกับ
ผูอื่น และสรางผลงานออกมา
ดวยความภาคภูมิใจ   
4. เพื่ อให ผู เ รียนมีระ ดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไป
ตามเกณฑ  
  5. เพื่อใหผู เรียนมีผลการ
ทดสอบรวบยอดระ ดับชา ติ
เปนไปตามเกณฑ  
6 .  เพื่ อ ให ผู เ รี ย นมี ผ ลกา ร
ทดสอบรวบยอดระดับชาติสูง
กวาระดับสังกัด ระดับจังหวัด
และระดับประเทศ 
 

1. ผูเรียนรอยละ  75   สามารถ
นําเสนอวิธีคิด  วิธีแกปญหาทาง
คณิตศาสตรดวยวิธีการของ
ตนเอง   
2.  ผูเรียนรอยละ  70   สามารถ
คาดการณ  กําหนดเปาหมายและ
แนวทางการตัดสินใจและ                 
แกปญหาอยางมีเหตุผล  
3.  ผูเรียนรอยละ  70   มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค  มี
จินตนาการ  แลกเปล่ียนเรียนรู
รวมกันกับผูอื่นและสรางผลงาน
ออกมาดวยความภาคภูมิใจ   
4.  ผูเรียนรอยละ  65   มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไป
ตามเกณฑ     
5.  ผูเรียนรอยละ  68   มีผลการ
ทดสอบระดับชาติเปนไปตาม
เกณฑ  
6.  ผูเรียนมีผลการทดสอบรวบ
ยอดระดับชาติสูงกวาคาเฉล่ีย
ระดับสังกัด ระดับจังหวัดและ   
ระดับประเทศ 
 

มฐ.สพฐ.ท่ี  4, 5  
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กลยุทธท่ี 3 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มีอัตลักษณของโรงเรียนและมี  
  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

  1. โครงการตน
กลาคุณธรรม 

1 .  เพื่ อ ให นั ก เ รี ยนมี ค ว าม
กตัญูกตเวที  มีน้ําใจ  
เอื้อเฟอเผ่ือแผ  ชวยเหลือ รูจัก
การแบงปนใหผูอื่น และอยูใน
ประชาคมอาเซียนไดอยางมี
ความสุข  
2. เพื่อใหนักเรียนมีความรู
เกี่ยวกับตํานานความเปนมา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ประเทศตางๆ ในอาเซียน 
3. เพื่อใหนักเรียนเปนผูฟงท่ีดี มี
สมาธิในการทํากิจกรรมตางๆ 
4. เพื่ อใหนักเรียนบรรลุ
เปาหมายตามปรัชญาวิสัยทัศน 
อัตลักษณโรงเรียน และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. นักเรียนระดับปฐมวัยรอยละ 85 
สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักธรรมตางๆ ไป
ประยุกตใชใชีวิตประจําวันได 
2. นักเรียนระดับปฐมวัยรอยละ 85 
มีความรูเกี่ยวกับนิทานคุณธรรม
อาเซียน 
3. นักเรียนระดับปฐมวัยรอยละ 85 
สามารถรวมกิจกรรมดวยความ
สนใจ  

มฐ.สพฐ.ท่ี
1,2,3,4,7,9,10,11 

  2. โครงการ
พัฒนาคุณธรรม
นําชีวิต 
เรียนดี ประพฤติ
ดี สุขภาพดี                                          

1.  เพื่อพัฒนาใหนักเรียนเปน
คนดีมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 
2.  เพื่อใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจนําหลักธรรมทาง
พุทธศาสนา ไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
3.  เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมี
ภูมิคุมกันดานคุณธรรม
จริยธรรม ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตาง  

1. นักเรียนรอยละ  85  ไดรวม
กิจกรรมสงเสริมใหเปนคนดีมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
2. นักเรียนรอยละ  80  มีความรู
ความเขาใจนําหลักธรรม  ทางพุทธ
ศาสนาไปใชในชีวิตประจําวัน  
3. นักเรียนรอยละ  80  มี
ภูมิคุมกันดานคุณธรรมจริยธรรม
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกตาง 
4.  นักเรียนรอยละ  80  เขารวม
กิจกรรม การอบรมพัฒนาคุณธรรม 
การออนนอม วาจาออนหวาน 
จิตใจออนโยน  

มฐ.สพฐ.ท่ี 
2,14,15 
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

 4  เพื่อใหนักเรียนไดแสดงออก
ซึ่งอัตลักษณของโรงเรียน  มีกาย
ออนนอม วาจาออนหวาน จิตใจ
ออนโยน 
5.  เพื่อใหนักเรียนตระหนักรูคุณคา 
อนุรักษ พัฒนาส่ิงแวดลอม นอม
ตามแนวคิดของ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

5. นักเรียนรอยละ  80  
ตระหนักรูคุณคา รวมอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถ่ิน และพัฒนา                          
ส่ิงแวดลอมตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

  3. โครงการ
สงเสริม    
ศักยภาพดาน
ทัศนศิลป 
ดนตรีและ
นาฎศิลป 

1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพดาน
ทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลป  
กลาแสดงออกในทางสรางสรรค 
2.  เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดมี
สวนรวมในกิจกรรมการแสดง  การ
ประกวด  แขงขันความสามารถบน
เวทีท้ังภายในและนอกสถานศึกษา
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 
3.  เพื่อใหนักเรียนไดมีสวนรวมใน
การสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
แหงภูมิปญญาไทย  และรับเอา
ศิลปวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนในแตละประเทศเขามา
ปรับใชในการสอนโดยการศึกษา
จากแหลงเรียนรูและเขารวมใน
กิจกรรมและพิธีกรรมท่ีสําคัญตางๆ 
4.  เพื่อพัฒนาวัสดุอุปกรณอันเปน
องคประกอบสําคัญของการพัฒนา
ทักษะดานทัศนศิลป ดนตรี และ
นาฏศิลป  ใหมีความเพียบพรอม
สมบูรณ และมีประสิทธิภาพ 

1. นักเรียนรอยละ 80 มี
ศักยภาพดานทัศนศิลป ดนตรี 
และนาฏศิลป เพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
2. มีวัสดุอุปกรณสําคัญ  
สําหรับใชในภาคปฏิบัติท่ีมี
ประสิทธิภาพรอยละ  100 
3. นักเรียนรอยละ 80 มีสวน
ร ว ม สื บ ส า น แ ล ะ เ ผ ย แ ผ
ศิ ลป วัฒ นธร รม ไทย  เ ข า สู
ประชาคม 

มฐ.สพฐ. ท่ี  1  
( 1.4 – 1.6 )  
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

  4. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน 

1 .  เพื่ อ ให ผู เ รี ย นมี กิ จกร รม ท่ี
หลากหลายใหผู เรียนเลือกเรียน
ตามความสนใจ 
2.  เพื่อใหผูเรียนไดรับการสงเสริม
คานิยมท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ และ
ความเปนประชาธิปไตย 
3. เพื่อให ผู เรียนมี ทักษะในการ
จัดการและทํางานใหเสร็จ  มีความ
ละเอียดรอบคอบในการทํางาน 
และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข 
4.  เพื่อใหผูเรียนปองกันตนเองจาก
ส่ิงเสพติด  หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียง
ตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
และปญหาทางเพศ 
5. เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะลูกเสือ 
ยุ ว ก า ชา ด  มี ค ว าม มั่ น ใ จก ล า
แสดงออกใหเกียรติผูอื่น มีมนุษย
สัมพันธท่ีดีตอเพื่อนครู  และผูอื่น 

1.  ผูเรียนรอยละ 85 เขารวม
กิจกรรมท่ีหลากหลายตามความ
สนใจ 
2. ผูเรียนรอยละ 85 ไดรับการ
สงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย  
การมีจิตสาธารณะและคานิยม
ท่ีดีงาม 
3. ผูเรียนรอยละ 85 เขารวม
กิจกรรมเพื่อฝกความมั่นใจ  
กลาแสดงออก  และมีมนุษย
สัมพันธ 
4. ผูเรียนรอยละ 90 ไดรับการ
อบรม รวมตอตานส่ิงเสพติด  
ความรุนแรง  และรูวิธีการ 
ปองกันตนเองใหปลอดภัย 
5. ผูเรียนรอยละ 90  เขารวม
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ฝก
ความเปนพลเมืองดี 
 

มฐ.สพฐ. ท่ี  
3,5,10  
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กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบและบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ยึดหลักการมีสวนรวม 
  

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

1. โครงการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

1.  เพื่อใหสถานศึกษาจัด  
โครงสราง  และระบบการ
บริหารงานใหเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนและ
ปรับเปล่ียนไดเหมาะสมตาม
สถานการณ 
2.  เพื่อใหมีการจัดการขอมูล
สารสนเทศอยางเปนระบบ  
ครอบคลุมและทันตอการใชงาน 
3.  เพื่อใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีดําเนินงานท้ัง 8 
องคประกอบ 
4.  เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความเขาใจในเรื่องระบบการ
ประกันคุณภาพภายในอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง 

1.  ผูเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน  มาตรฐานการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  และมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ อยูในระดับ
ดีมาก 
2.  ครูมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน  
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน                                     
และมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ อยูในระดับดีมาก 
3.  โรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพท่ีดี  มีขอมูลและ
ผลงาน อยูในระดับดีมาก 
 
 

มฐ.สพฐ. ท่ี   12 

  2. โครงการ
พัฒนา
คุณภาพงาน
วิชาการ 

1.  เพื่อใหครูมีความรูความเขาใจ  
สามารถปรับปรุง  และพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
สูมาตรฐานสากล ใหมีความ
เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน  มี
รายวิชา/กิจกรรมท่ีหลากหลาย    
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 
2.  เพื่อพัฒนาคุณภาพงานดาน
วิชาการและเพิ่มพูนศักยภาพ
ผูเรียนใหมีคุณภาพ 
3.  เพื่อใหครูจัดทํา/พัฒนา
เครื่องมือการในการวัดและประเมิน  
มีส่ือการเรียนการสอนท้ังระดับ
ปฐมวัย และระดับประถมศึกษา   

1.  ครูและบุคลากรรอยละ 90 
สามารถนําหลักสูตรไปใชในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได
อยางมีคุณภาพ 
2.  ผูเรียนรอยละ 92 ไดเขา
รวมกิจกรรมการเรียนการสอน
นอกเวลาเรียนปกติและมีการ
พัฒนาคุณภาพทางวิชาการใน
ดานการเรียนการสอน 
3.  ครูอยางนอยรอยละ 80    
มีเครื่องมือในการวัดและ
ประเมิน มีส่ือการเรียนการสอน                            
ครอบคลุมหลักสูตรของ
โรงเรียนวัดอมรนิทราราม 

มฐ.สพฐ. ท่ี  
1(1.6),7,8,10 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

     ครอบคลุมหลักสูตรของโรงเรียน
วัดอมรินทราราม 
4.  เพื่อใหผูเรียนไดรับการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพท่ีตนเองถนัด  
ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมสืบสาน  
และสรางสรรควัฒนธรรม ประเพณี  
และภูมิปญญาไทย 

4.  ผูเรียนรอยละ  80  ไดรับ
การสงเสริม พัฒนาศักยภาพท่ี
ตนเองถนัด  ตลอดจนมีการ จัด
กิจกรรมสืบสาน  และ
สรางสรรควัฒนธรรม  ประเพณี  
และภูมิปญญาไทย 
 

 

  3. โครงการ
ระดมทุน
สนับสนุนการ
เรียนการสอน 

1.  จัดหางบประมาณจางลูกจาง
ช่ัวคราว  ตําแหนงครูจางสอนและ
บุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน  
2.  จัดหางบประมาณสนับสนุนการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 

1.  ไดงบประมาณจางครูสอน
ครบช้ันทุกหองเรียน  และครบ
สาขาวิชาเอกอยูในระดับดีมาก 
2.  ไดงบประมาณจางบุคลากร
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน  เชน  งานธุรการ  งาน
พยาบาล  งานรักษาความ
ปลอดภัย และอื่น ๆ อยูใน
ระดับดีมาก 
3.  ไดงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนอยูในระดับดีมาก 

มฐ.สพฐ. ท่ี  8.2, 
8.3, 9.3  

   4. โครงการ
พัฒนางาน
ธุรการการเงิน  
พัสดุ 

1.  เพื่อใหข้ันตอนการดําเนินงาน
ธุรการ และงานสารบรรณเปน
ระบบ  รวดเร็ว  ถูกตองทันการณ 
2.  เพื่อใหงานการเงิน  บัญชี  และ
พัสดุ ถูกตอง  โปรงใส  เปน
ปจจุบัน  โดยใชเทคโนโลยีเขามา
ชวย 
3.  เพื่อจัดใหมีส่ือการเรียนการ
สอน วัสดุ  ครุภัณฑ  ครบครันตาม
ความตองการ และพรอมใชอยู
ตลอดเวลา 

1.  งานธุรการและสารบรรณ
ถูกตองตามข้ันตอนดําเนินการ
และตามระเบียบราชการ 
2.  มีระบบงานการเงิน  บัญชี  
พัสดุ  ถูกตอง  โปรงใส  
ตรวจสอบได 
3.  โรงเรียนมีส่ือการเรียนการ
สอนวัสดุ  ครุภัณฑ  พรอมใช
และสะดวกในการจัดการเรียน
การสอน 

มฐ.สพฐ. ท่ี 7.4, 
8.2, 8.3 
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กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบงานบริหารบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

   1. โครงการ
พัฒนา
ขาราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
  

1. เพื่อใหครูมีความรูความเขาใจ
เปาหมายการจัดการศึกษา  
หลักสูตรอาเซียนศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานสากลและมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
2. เพื่อใหครูมีความสามารถใช
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู
ของตนเองและผูเรียน 
3. เพื่อใหมีการพัฒนาบุคลากร
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
4.  เพื่อสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ
ใหมีหรือเล่ือนวิทยฐานะใหสูงข้ึน 
5. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

1.  ครูและบุคลากรเขารวม
กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนอยาง
นอย 1 กิจกรรมทุกคน 
2.  มีการอบรมการพัฒนา
วิชาชีพใหแกบุคลากร อยาง
นอย 1 ครั้ง ทุกคน 
3.  ครูและบุคลากรไปศึกษาดู
งานอยางนอยปละ  1  ครั้ง ทุก
คน 
 

มฐ.สพฐ. ท่ี   7, 8 
 

2. โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพครู
หรือผูเล้ียงดู
เด็กปฐมวัย 

1 .  เพื่ อ ใหครู หรื อ ผู เ ล้ี ย ง ดู เ ด็ก
ปฐมวัยทุกคนมีความรูความเขาใจ
เป า ห มา ย  ก าร จั ด ก าร ศึ ก ษ า
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
2 .  เพื่ อ ใหครู หรื อ ผู เ ล้ี ย ง ดู เ ด็ก
ปฐมวัยทุกคนมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผู เรียนเปนสําคัญตอบสนองตอ
ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย 
3. เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และบุคลิกภาพของครูหรือผูเล้ียงดู
เด็กสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

1. ครูหรือผูเล้ียงดูเด็กปฐมวัย
รอยละ 90 ไดรับการอบรมเพื่อ
พัฒนาตนเองอยางนอยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
2. ครูหรือผูเล้ียงดูเด็กปฐมวัย
รอยละ 90 เขารวมกิจกรรม
ศึกษาดูงานอยางนอยปละ 1 
ครั้ง 
3. ครูหรือผูเล้ียงดูเด็กปฐมวัย
ทุกคนไดจัดทําและพัฒนาส่ือ
การเรียนการสอนใหทันสมัย
และสอดคลองกับพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยอยูในระดับดี
เยี่ยม 

มฐ.สพฐ.ท่ี 5 ,7 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

 
 

4. เพื่อใหครูทุกคนจัดทําส่ือและใช 
ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเหมาะสม
สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก 
ปฐมวัย 
 

 
 

 

   3.โครงการ
นิ เทศภายใน
สถานศึกษา 

1.  เพื่อนิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 
2.  เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพใหครู
จัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ี
ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 
3.  เพื่อใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู
ระหวางบุคลากรภายใสถานศึกษา  
แลกเปล่ียนประสบการณกับชุมชน 
องคกรท่ีเกี่ยวของ 
 

1.  ฝายบริหาร หัวหนาสายช้ัน 
หัวหนากลุมสาระ มีการนิเทศ 
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
นําผลท่ีไดไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอยางสม่ําเสมออยูใน
ระดับดีมาก 
2.  ครูรอยละ 95 มี
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับ
มอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 
3.  ครูผูปฏิบัติการสอนทุกคน
แลกเปล่ียนเรียนรูและ
ประสบการณ สาธิตวิธีการสอน  
ระหวางครูผูสอนดวยกัน  
ชุมชนองคกรท่ีเกี่ยวของอยูใน
ระดับดีมาก 
 

มฐ.สพฐ. ท่ี 
7(7.9),10(10.5),
13(13.2) 
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