
51 
 

ตอนที่ 2  
 

1. การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4  กลุ่มงาน    ได้แก่ ด้านกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานท่ัวไป  ผู้บริหาร  
ยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการมี ส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายและการพัฒนาตาม         
กระบวนการ PDCA 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดอมรินทราราม       

โครงสร้างการบริหารงานและการแบ่งส่วนราชการโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  1   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดอมรินทราราม 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

นายสมหวัง  พึ่งสูงเนิน 

1. การพัฒนาหลักสูตร 
    สถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวน 
     การเรียนรู้ 
3. การวัดผล ประเมินผล และ    
     การเทียบโอนผลการเรียน 
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
    และเทคโนโลยีทาง 
    การศึกษา 
6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพัฒนาระบบการประกัน 
    คุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. การส่งเสริมความรู้ 
     ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
11. การประสานความร่วมมือ 
      ในการพัฒนาวิชาการ 
12. การส่งเสริมและสนับสนุน 
     งานวิชาการแก่บุคคล  
      ครอบครัว องค์กร  
      หน่วยงาน 
13. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับ 
     มอบหมาย 

1. การจัดท าและเสนอขอ 
    งบประมาณ 
2. การจัดสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอบติดตาม   
    ประเมินผลและรายงาน 
    ผลการใช้เงินและผลการ 
    ด าเนินการ 
4. การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพ่ือการศึกษา 
5. การบริหารการเงิน 
6. การบริหารบัญชี 
7. การบริหารพัสดุและ 
    สินทรัพย์ 
8. งานสวัสดิการร้านค้า /  
    สมาคม ฯ 
9. งานจัดท าข้อตกลงการ 
    ปฏิบัติราชการ 
10. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับ 
     มอบหมาย 
 

1. การวางแผนอัตราก าลังและ 
    การก าหนดต าแหน่ง 
2. การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง 
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน 
    การปฏิบัติราชการ 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. วินัยและการรักษาวินัย ครู   
    นักเรียน และบุคลากร 
    การศึกษา 
6. การออกจากราชการ 
7. การจัดระบบและการจัดท า
ทะเบียนประวัติ   
    และการขอพระราชทาน 
    เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
8. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ 
    และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
    และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
9. การพัฒนาครู และบุคลากร 
   ทางการศึกษา 
10. งานอนามัยครู - นักเรียน 
11. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

1. การด าเนินงานธุรการ  (รองฯ ร าไพ) 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
     (รองฯ จุฑามาศ) 
3. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ    
     (รองฯ ร าไพ) 
4. การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
    (รองฯ จุฑามาศ) 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร (รองฯ จุฑามาศ) 
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (รองฯ ร าไพ) 
7. การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร 
    และบริหารท่ัวไป (รองฯ ร าไพ) 
8. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
    (รองฯ ร าไพ   รองฯ จุฑามาศ   รองฯ สมหวัง) 
9. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน (รองฯ ร าไพ) 
10. การรับนักเรียน (รองฯ ร าไพ) 
11. การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
      และตามอัธยาศัย (รองฯ สมหวัง) 
12. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  (รองฯ ร าไพ) 
13. งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน  (รองฯ จุฑามาศ) 
14. งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  (รองฯ ร าไพ) 
15. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการศึกษา 
       ของบุคคล ชุมชน องค์กร  (รองฯ จุฑามาศ) 
16. งานประสานราชการกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
       และหน่วยงานอื่น    
       (รองฯ ร าไพ   รองฯ จุฑามาศ   รองฯ สมหวัง) 
17. การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน (รองฯ ร าไพ) 
18. งานบริการสาธารณะ  (รองฯ จุฑามาศ) 
 
 
 

 
 
 

สมาคมผู้ปกครองและครู 
โรงเรียนวัดอมรินทราราม 

นักเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

นางร าไพ   คุ้มแก้ว 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวจุฑามาศ  ธุวังควัฒน์ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
กลุ่มบริหารทั่วไป 
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนวัดอมรินทราราม ปฏิรูปการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล เป็นคนดีและมีคุณธรรม  
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ เป็นคนไทยยุคใหม่ มีคุณธรรมน าความรู้น้อมตามแนวคิดของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งสู่ความเป็นสากล 
3. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ รักการ

ออกก าลังกาย                                                                                                                 
 
เป้าหมาย 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์การเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ ในระดับดี 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 คุณลักษณะ อยู่ในระดับดี 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ อยู่ในระดับดี 
4. นักเรียนร้อยละ 60 มีความรู้ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในระดับดี 
5. นักเรียนทุกคนเมื่อจบการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่าง

น้อย 2 โปรแกรม (Paint , PowerPoint , Microsoft Word , Microsoft Excel , Internet) 
6. ครูร้อยละ 60 มีความช านาญในการใช้เทคโนโลยีและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 กายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ส ารวม กาย วาจา ใจ 
 

3.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 1. พัฒนาหลักสูตรให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล เตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคม ASEAN          
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 2. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี ทักษะในการ
ด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีเอกลักษณ์ คิดดี พูดดี ท าดี  
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนและส่งเสริมให้    
สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทุกด้านท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง มีความเช่ียวชาญในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
 6. พัฒนาระบบงานบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
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4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลและ ASEAN 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมี
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบและบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ยึดหลักการมีส่วนร่วม 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบงานบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

5. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
      
      

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลและ ASEAN 
 
  

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  1. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัย 
   กิจกรรม 6 
กิจกรรมหลัก 
-กิจกรรม
เคล่ือนไหวและ
จังหวะ 
-กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 
-กิจกรรม
สร้างสรรค์ 
-กิจกรรมเสรี 
-กิจกรรม
กลางแจ้ง 
-กิจกรรมเกม
การศึกษา 
 

  1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของกิจกรรม/วัน
ส า คัญ ต่า งๆ  วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่นตลอดจนได้รับ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ
ต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
3. เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ไป
ปรับใช้ในการด ารงชีวิต 
4. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดีชีวิตประจ าวันได้ 
5. เพื่อให้นักเรียนเลือกเรียนในส่ิง
ท่ีตนเองสนใจและสามารถอยู่ใน
สังคมร่วมกับผู้อื่นได้ 
6. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นตามความ
แตกต่างระหว่างบุค                             
คลในชีวิตประจ าวันได้ 
 

1. นักเรียนระดับปฐมวัยร้อยละ 
85 สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2.นักเรียนระดับปฐมวัยร้อยละ 
85 มีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง 
3. นักเรียนระดับปฐมวัยร้อยละ 
85 อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
4. นักเรียนระดับปฐมวัยร้อยละ 
85 สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ด้วยความสนใจและสนุกสนาน 
 

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

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

   2. โครงการ
อมรินทร์นิทรรศสู่
อาเซียน 

1. เพื่อใหค้รูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
มีการประเมินผลการเรียนการ
สอนท่ีสอดคล้องกับสภาพการ
เรียนรู้ที่แท้จริง 
2. เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
จัดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ       
3. เพื่อให้ผู้เรียนท างานอย่างมี
ความสุขพัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 
6. เพื่อให้ชุมชนรับรู้รับทราบและ
มีส่วนร่วมในงานอมรนิทร์นิทรรศ
สู่อาเซียน 

1. ครูร้อยละ 90  จัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญประเมินผล
สอดคล้องกับสภาพจริง  
2. ครูร้อยละ 90  มีการวิเคราะห์
ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3. ผู้เรียนร้อยละ 87ได้น าผลงาน
ของตนเองมาน าเสนอและสาธิต 
ผลิต จ าหน่ายผลผลิต 
4. ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเอง 
5. ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ  
90  มีส่วนร่วมในงานอมรินทร์
นิทรรศ์สู่อาเซียน  

มฐ.สพฐ. ท่ี 3,6,7,8 

 3. พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ทาง
ภาษา 
(ภาษาอังกฤษ) 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และส่ือนวัตกรรม  
2. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้ท้ัง
ในและนอกสถานศึกษา 
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าเสนอ
วิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาอังกฤษ หรือวิธีการของ
ตนเอง  
4. ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและมีผลการ
ทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และส่ือนวัตกรรม  
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 พัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารได้อย่างมั่นใจ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถ
น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาอังกฤษ หรือวิธีการของ
ตนเอง 
4. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีผล
การทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

มฐ.สพฐ.ท่ี 3, 5 
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โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

  4. โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนตาม
หลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิ
การเป็น
ภาษาอังกฤษ                         
MEP 
 

1. เพื่อใหผู้เรียนมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารกับ
ชาวต่างชาติได้ 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
ภาษาอังกฤษอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ                              
3. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษ
ในการคิด วิเคราะห์ ข้อมูลด้าน
ภาษาอังกฤษได้  
 
 
 
 

1. นักเรียนหลักสูตร MEP  
ร้อยละ 70 สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร เป็น
ภาษาท่ีสอง  
2. นักเรียนหลักสูตร MEP  
ร้อยละ 70 กล้าแสดงออกด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
3. นักเรียนหลักสูตร MEP  
ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

มฐ.สพฐ.ท่ี 3, 5 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  1. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย  

 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยว
กัวิทยาศาสตร์ เรื่องน้ า อากาศ 
คาร์บอนไดออกไซด์ ไฟฟ้า แสง สี
และเสียง  
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ด้านต่างๆ ของนักเรียน 
 

1. นักเรียนระดับปฐมวัยร้อยละ 
85 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์เรื่องน้ า อากาศ 
คาร์บอนไดออกไซด์ ไฟฟ้า แสง
และสี 
 2.  นักเรียนระดับปฐมวัยร้อยละ 
85 เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 
3.  นักเรียนระดับปฐมวัยร้อยละ 
85 ร่วมกิจกรรมด้วยความ
สนุกสนาน       

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

  2. โครงการ
อมรินทร์รักการ
อ่าน 

1.  เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  
และส่ือต่างๆ รอบตัว  
2.  ให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน 
ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถาม
เพื่อการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  
3.  เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะ
การเรียนรู้ทางภาษาไทย  
4. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยให้เป็นไป
ตามเกณฑ์สพป. กทม.ก าหนด
โดยเพิ่มร้อยละ 5 
5. นักเรียนท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ ใน
ผลงานของตนเอง 

1.  นักเรียนร้อยละ 75 มีนิสัยรัก
การอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และส่ือต่างๆรอบตัว 
2 .  นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ละ  7 0  ใ ช้
อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 
หรือสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย 
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ี สพป. กทม.ก าหนด
โดยเพิ่มร้อยละ 5 
 
  
  

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

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

   3. โครงการ
พัฒนา การเรียน
การสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้.
วิทยาศาสตร์ 
 

1.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าเสนอ
วิธีคิด วิธีแก้ปัญหาของตนเองได้ 
2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถก าหนด
เป้าหมาย ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมี
ผลทดสอบระดับชาติเฉล่ียตาม
เกณฑ์ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถ
น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาของ
ตนเองได้ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถ
ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมี
ผลทดสอบรวบยอด 

มฐ.สพฐ. ท่ี  4,5  

  4. โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อให้ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด  
วิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ด้วยวิธีการของตนเอง  
2.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
คาดการณ์  ก าหนดเป้าหมาย
และแนวทางการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  มีจินตนาการ  
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันกับ
ผู้อื่น  
และสร้างผลงานออกมาด้วย
ความภาคภูมิใจ   
4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
5.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบรวบยอดระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 
6.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบรวบยอดระดับชาติสูง
กว่าระดับสังกัดระดับจังหวัด
และระดับประเทศ 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ  75   สามารถ
น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการของ
ตนเอง   
2.  ผู้เรียนร้อยละ  70   สามารถ
คาดการณ์  ก าหนดเป้าหมายและ
แนวทางการตัดสินใจและ                 
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
3.  ผู้เรียนร้อยละ  70   มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มี
จินตนาการ  แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันกับผู้อื่นและสร้างผลงาน
ออกมาด้วยความภาคภูมิใจ   
4.  ผู้เรียนร้อยละ  65   มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์     
5.  ผู้เรียนร้อยละ  68   มีผลการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์  
6.  ผู้เรียนมีผลการทดสอบรวบ
ยอดระดับชาติสูงกว่าค่าเฉล่ีย
ระดับสังกัด ระดับจังหวัดและ   
ระดับประเทศ 
 

มฐ.สพฐ.ท่ี  4, 5  
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โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

     7.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
รวบยอดระดับชาติของโรงเรียน
อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น 
8.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 

 

  5. โครงการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่
คุณภาพชีวิตสากล
กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้ผู้เรียนเพิ่มพูนทักษะ
การเรียนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน
เหตุการณ์สากลสู่อาเซียน 
2. เพื่อให้ผู้เรียนท างานอย่างมี
ความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
3. เพื่อให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้และน าเสนอผลงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงและน า
ผลงานของตนไปเผยแพร่โดย
วิธีการสาธิต  ผลิต  และ
จ าหน่าย 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 86 เรียนรู้
ร่วมกันท างานเป็นกลุ่มและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อ 
การเรียนรู ้
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 ใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีทักษะการ
จัดการ  วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
4. ผู้เรียนร้อยละ 90  ท างาน
อย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนา
งานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
5. ผู้เรียนร้อยละ  92  มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมแสดงผลงาน 
และน าผลงานของตนเผยแพร่โดย
การสาธิต  ผลิต  และจ าหน่าย 
6. ผู้เรียนร้อยละ  68  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นไป  
ตามเกณฑ์ท่ี สพป.กทม. ก าหนด 
โดยเพิ่มร้อยละ 5 
7. ผู้เรียนร้อยละ  70 ได้
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์  
 

มฐ.สพฐ.ท่ี 
3,4,5,6   
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมี  
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  1. โครงการต้น
กล้าคุณธรรม 

1 .  เพื่ อ ให้ นั ก เ รี ยนมี ค ว าม
กตัญญูกตเวที  มีน้ าใจ  
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  ช่วยเหลือ รู้จัก
การแบ่งปันให้ผู้อื่น และอยู่ใน
ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ความสุข  
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับต านานความเป็นมา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ประเทศต่างๆ ในอาเซียน 
3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ฟังท่ีดี มี
สมาธิในการท ากิจกรรมต่างๆ 
4. เพื่ อให้นักเรียนบรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญาวิสัยทัศน์ 
อัตลักษณ์โรงเรียน และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. นักเรียนระดับปฐมวัยร้อยละ 85 
สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักธรรมต่างๆ ไป
ประยุกต์ใช้ใชีวิตประจ าวันได้ 
2. นักเรียนระดับปฐมวัยร้อยละ 85 
มีความรู้เกี่ยวกับนิทานคุณธรรม
อาเซียน 
3. นักเรียนระดับปฐมวัยร้อยละ 85 
สามารถร่วมกิจกรรมด้วยความ
สนใจ  

มฐ.สพฐ.ท่ี
1,2,3,4,7,9,10,11 

  2. โครงการ
พัฒนาคุณธรรม
น าชีวิต 
เรียนดี ประพฤติ
ดี สุขภาพดี                                          

1.  เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็น
คนดีมีคุณธรรมยึดมั่นในค่านิยม 
12 ประการ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
3. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมี
ภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวคิดของ
ปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง   
4.  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก
ซึ่งอัตลักษณ์ของโรงเรียน  มี
กายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน 
จิตใจอ่อนโยน 

1. นักเรียนร้อยละ  87  ได้ร่วม
กิจกรรมส่งเสริมให้เป็นคนดีมี
คุณธรรมยึดมั่นในค่านิยม 12 
ประการ 
2. นักเรียนร้อยละ  80  ได้เรียนรู้
หลักธรรม  ทางพุทธศาสนา
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
3. นักเรียนร้อยละ  80  ได้ร่วม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง    
4. นักเรียนร้อยละ  80  เข้าร่วม
กิจกรรม การอบรมเข้าค่ายพัฒนา
จิตเพื่อชีวิตดีงาม กายอ่อนน้อม 
วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน 

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

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 5. เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้คุณค่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมไทย   

5. นักเรียนร้อยละ  80  
ตระหนักรู้คุณค่า ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นร่วมอนุรกัษ์ประเพณี
วัฒนธรไทย 

 

  3. โครงการ
ส่งเสริม    
ศักยภาพด้าน
ทัศนศิลป์ 
ดนตรีและ
นาฎศิลป์ 

1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์  
กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
2.  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดง  การ
ประกวด  แข่งขันความสามารถบน
เวทีท้ังภายในและนอกสถานศึกษา
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3.  เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
แห่งภูมิปัญญาไทย  และรับเอา
ศิลปวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนในแต่ละประเทศเข้ามา
ปรับใช้ในการสอนโดยการศึกษา
จากแหล่งเรียนรู้และเข้าร่วมใน
กิจกรรมและพิธีกรรมท่ีส าคัญต่างๆ 
4.  เพื่อพัฒนาวัสดุอุปกรณ์อันเป็น
องค์ประกอบส าคัญของการพัฒนา
ทักษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์  ให้มีความเพียบพร้อม
สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ศักยภาพด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป์ เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
2. มีวัสดุอุปกรณ์ส าคัญ  
ส าหรับใช้ในภาคปฏิบัติท่ีมี
ประสิทธิภาพร้อยละ  100 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมสืบสานและเผยแผ่
ศิลปวัฒนธรรมไทย เข้าสู่
ประชาคม 

มฐ.สพฐ. ท่ี  
1,3,4,5   
  

4. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
จัดการและท างานให้เสร็จ  มีความ
ละเอียดรอบคอบในการท างาน 
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีทักษะใน
การจัดการและท างานให้เสร็จ  
มีความละเอียดรอบคอบในการ
ท างาน และท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 
 

มฐ.สพฐ. ท่ี  
3,5,10  
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

   2. เพื่อให้ผู้เรียนป้องกันตนเองจาก
ส่ิงเสพติด  หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียง
ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ  กล้า
แสดงออก ให้เกียรติผู้อื่น และมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนครูและ
ผู้อื่น 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีกิจกรรมท่ี
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความสนใจ 
5. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
ค่านิยมท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ และ
ความเป็นประชาธิปไตย 
6. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน 
12 ประการ 

2. ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถ
ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติด 
และหลีกเล่ียงสภาวะเส่ียงต่อ 
ความรุนแรง  โรคภัย  อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความ
มั่นใจ  กล้าแสดงออก  และมี
มนุษย์สัมพันธ ์
4. ผู้เรียนร้อยละ 90 แสดง
ความสามารถของตนเองตาม
ความถนัด  และความสนใจ 
5. ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 

  

5. โครงการ
พัฒนา
กิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่ม
สาระสังคม
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล ก้าวสู่ความเป็น
อาเซียน 
2. เพื่อให้มีทักษะในการด ารงชีวิต มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน น้อมตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตรง
ตามค่านิยม 12 ประการ  
กระทรวงศึกษาธิการ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
4. เพื่อปลูกฝังจิตส านึก  เทิดทูนไว้
ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณและสถานศึกษา 

1. ร้อยละ  85  ของผู้เรียนมี
ศักยภาพตามมาตรฐานสากลสู่
อาเซียน 
2. ร้อยละ  90  ของผู้เรียนมี
คุณธรรม  จริยธรรม  น้อมตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีทักษะในการ
ด ารงชีวิต และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 
3. ร้อยละ 90  ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
4. ร้อยละ 90  ของผู้เรียนมี
จิตส านึกในการเทิดทูนไว้ซึ่ง
สถาบนัชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  มีความ
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณและ
สถานศึกษา 

มฐ.สพฐ.ท่ี   
1,3,4 ,15 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบและบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ยึดหลักการมีส่วนร่วม 
  

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างระบบการ
บริหารงานให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษาท้ังระดับ        
ปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. เพื่อพัฒนาระบบการประกนั
คุณภาพภายในท้ัง 8 องค์ประกอบ
ใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. เพื่อให้มีการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ครอบคลุมทุกมาตรฐานและทันต่อ
การใช้งาน   
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรท้ังระบบให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบ
การประกันคุณภาพภายในอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
5. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
อยา่งรอบด้านเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีก าหนด 
 

1. ครูและบุคลากรร้อยละ100  
ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับ
โครงสร้างระบบการบริหารงาน
ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
ท้ังระดับปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
2. ครูและบุคลากรร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภายในท้ัง 
8 องค์ประกอบ   
3. ครูและบุคลากรร้อยละ 100 
มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบครอบคลุมทุก
มาตรฐานและทันต่อการใช้งาน   
4. ครูและบุคลากรร้อยละ  100   
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องระบบการ
ประกันคุณภาพภายในอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
5. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับ
การพัฒนาอย่างรอบด้านเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษท่ี
ก าหนด 
 

มฐ.สพฐ. ท่ี   12 

  2. โครงการ
พัฒนา
คุณภาพงาน
วิชาการ 

1.  เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ  
สามารถปรับปรุง  และพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
สู่มาตรฐานสากล ให้มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  มี
รายวิชา/กิจกรรมท่ีหลากหลาย    
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 

1. ครูและบุคลากรร้อยละ 92 
ได้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
บูรณาการคุณธรรมพื้นฐาน  
12 ประการ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 92 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอนนอก
เวลาเรียนปกติและ มีการ 

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

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

   2. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานด้าน
วิชาการ เพิ่มพูนศักยภาพผู้เรียนให้
มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นมีคุณภาพก้าวสู่
สากลและสมาคมอาเซียน 
3. เพื่อให้ครูจัดท า/พัฒนาเครื่องมือ
การในการวัดและประเมิน  มีส่ือ
การเรียนการสอนท้ังระดับปฐมวัย 
และระดับประถมศึกษา ครอบคลุม
หลักสูตรของโรงเรียนวัดอมรินทรา
ราม 
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพท่ีตนเองถนัด  
ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมสืบสาน  
และสร้างสรรค์วัฒนธรรม  
ประเพณี  และภูมิปัญญาไทย  
 

พัฒนาคุณภาพทางวิชาการใน
ด้านการเรียนการสอน มี
ผลสัมฤทธิ์อย่างน้อย ร้อยละ5 
3. ครูอย่างน้อยร้อยละ 85  มี
เครื่องมือในการวัดและประเมิน 
มีส่ือการเรียนการสอน                           
ครอบคลุมหลักสูตรของ
โรงเรียนวัดอมรนิทราราม 
4. ผู้เรียนร้อยละ  83  ได้รับ
การส่งเสริม พัฒนาศักยภาพท่ี
ตนเองถนัด  ตลอดจนมีการ  
จัดกิจกรรมสืบสาน  และ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม  ประเพณี  
และภูมิปัญญาไทย 

 

  3. โครงการ
ระดมทุน
สนับสนุนการ
เรียนการสอน 

1.  จัดหางบประมาณจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราว  ต าแหน่งครูจ้างสอนและ
บุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน  
2.  จัดหางบประมาณสนับสนุนการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 

1. ได้งบประมาณจ้างครูสอน
ครบช้ันทุกห้องเรียน  และครบ
สาขาวิชาเอก 
2. ได้งบประมาณจ้างบุคลากร
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน  เช่น  งานธุรการ  งาน
พยาบาล  งานรักษาความ
ปลอดภัย และอื่น ๆ   
3. ได้งบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

มฐ.สพฐ. ท่ี  8.2, 
8.3, 9.3  
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

   4. โครงการ
พัฒนางาน
ธุรการการเงิน  
พัสดุ 

1.  เพื่อให้ข้ันตอนการด าเนินงาน
ธุรการ และงานสารบรรณเป็น
ระบบ  รวดเร็ว  ถูกต้องทันการณ์ 
2.  เพื่อให้งานการเงิน  บัญชี  และ
พัสดุ ถูกต้อง  โปร่งใส  เป็น
ปัจจุบัน  โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วย 
3.  เพื่อจัดให้มีส่ือการเรียนการ
สอน วัสดุ  ครุภัณฑ์  ครบครันตาม
ความต้องการ และพร้อมใช้อยู่
ตลอดเวลา 

1.  งานธุรการและสารบรรณ
ถูกต้องตามข้ันตอนด าเนินการ
และตามระเบียบราชการ 
2.  มีระบบงานการเงิน  บัญชี  
พัสดุ  ถูกต้อง  โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 
3.  โรงเรียนมีส่ือการเรียนการ
สอนวัสดุ  ครุภัณฑ์  พร้อมใช้
และสะดวกในการจัดการเรียน
การสอน 

มฐ.สพฐ. ท่ี 7.4, 
8.2, 8.3 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบงานบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

   1. โครงการ
พัฒนา
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
  

1. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
เป้าหมายการจัดการศึกษา  
หลักสูตรอาเซียนศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานสากลและมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. เพื่อให้ครูมีความสามารถใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองและผู้เรียน 
3. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4.  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ
ให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
5. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

1.  ครูและบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้นอย่าง
น้อย 1 กิจกรรมทุกคน 
2.  มีการอบรมการพัฒนา
วิชาชีพให้แก่บุคลากร อย่าง
น้อย 1 ครั้ง ทุกคน 
3.  ครูและบุคลากรไปศึกษาดู
งานอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง ทุก
คน 
 

มฐ.สพฐ. ท่ี   7, 8 
 

2. โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพครู
หรือผู้เล้ียงดู
เด็กปฐมวัย 

1.  เพื่ อ ให้ครู หรื อ ผู้ เ ล้ีย ง ดู เ ด็ก
ปฐมวัยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ
เป้ า ห มา ย  ก าร จั ด ก าร ศึ ก ษ า
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
2.  เพื่ อ ให้ครู หรื อ ผู้ เ ล้ีย ง ดู เ ด็ก
ปฐมวัยทุกคนมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญตอบสนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย 
3. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และบุคลิกภาพของครูหรือผู้เล้ียงดู
เด็กสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

1. ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กปฐมวัย
ร้อยละ 90 ได้รับการอบรมเพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
2. ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กปฐมวัย
ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม
ศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
3. ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กปฐมวัย
ทุกคนได้จัดท าและพัฒนาส่ือ
การเรียนการสอนให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดี
มาก 

มฐ.สพฐ.ท่ี 5 ,7 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 
 

4. เพื่อให้ครูทุกคนจัดท าส่ือและใช้ 
ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเหมาะสม
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
ปฐมวัย 
 

 
 

 

3. โครงการ
นิเทศภายใน
สถานศึกษา 

1. เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายได้อย่าง
ดีมีประสิทธิภาพเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 
2. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการนิเทศ
ภายในของโรงเรียนได้ ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบให้ค าแนะน า 
และน าผลการท างานไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
3. เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน
ภายในสถานศึกษาและกับองค์กร 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ครูร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
วิชาท่ีได้รับมอบหมายท้ัง  
ภายในสถานศึกษาและ
ภายนอกสถานศึกษา 
2. ครูร้อยละ 100  ได้รับการ
นิเทศก ากับติดตามการจัดการ
เรียนการสอนการด าเนินงาน 
การบริหารจัดการช้ันเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
3. ครูร้อยละ 100   ได้มีส่วน
ร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างกันท้ังภายในภายนอก
สถานศึกษาและกับองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 

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

 


