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บทที่  1  
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนวัดอมรินทราราม    ตั้งอยู่เลขที่  566/1   ถนนอรุณอมรินทร์ 
       แขวงศิริราช      เขตบางกอกน้อย     กรุงเทพมหานคร 
                รหสัไปรษณีย์     10700    โทรศัพท์และโทรสาร   0 2411 3017 ,  0 2418 0927 

      E – mail  amarin_schooll@hotmail.com   Website = http : // www.amarin.ac.th  
                สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1- 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  6 
 1.3 มีพ้ืนที่บริการ ได้แก่  แขวงศิริราช   แขวงบ้านช่างหล่อ   แขวงอรุณอมรินทร์ 
      แขวงบางขุนศรี   แขวงบางขุนนนท์ 
  
2. ข้อมูลด้านการบริหาร 
 2.1  ผู้อ านวยการโรงเรียน     ดร.ลมัยพร   แหล่งหล้า 
       วุฒิการศึกษาสูงสุด     ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  Ph.D  (การบริหารการศึกษา)  
                 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน วัดอมรินทราราม ตั้งแต ่   11  กุมภาพันธ์  2552    จนถึง  
                 ปัจจุบันเป็นเวลา  2  ปี  1  เดือน  
 2.2  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   3   คน 
  1)  นางร าไพ   คุ้มแก้ว  วุฒิการศึกษาสูงสุด    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
  2)  นางจรัญญา   สุวรรณเตมีย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
  3) นางสาวจุฑามาศ  ธุวังควัฒน์ วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
 2.3  ประวัติโดยย่อ  ค าขวัญและวัตถุประสงค์ส าคัญ 
   
 2.3.1 ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม เดิม  สั งกัดกองการมัธยมศึกษา   กรมวิสามัญศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งมาก่อนสงครามโลกครั้งที่  2  แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันว่า ก่อตั้งมาแต่เมื่อใด       
เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  (ม.1)  -  มัธยมศึกษาปีที่  8  (ม.8)   ต่อมาถึงปี  พ.ศ. 2503  
กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น  ได้ขยายการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาเป็นประถมศึกษาตอนต้น  4  ปี  
และประถมศึกษาตอนปลาย  3 ปี  ฯพณฯ  มล.ปิ่น   มาลากุล รัฐมนตรี  ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้
ติดต่อกับพระธรรมรัตนากร   รักษาการต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม  และพระครูปลัดรัตนวัตรขอ
จัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่    พระคุณเจ้าทั้งสองรูปจึงได้มอบที่ดินว่างเปล่าของวัด  เนื้อที่จ านวน  4  ไร่  3  งาน  
ให้กรมสามัญศึกษาก่อตั้งโรงเรียนขึ้น  ตั้งชื่อว่า “ โรงเรียนวัดอมรินทราราม ”  ท าพิธีเปิดป้ายโรงเรียนเมื่อวันที่  
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18  สิงหาคม พ.ศ. 2504  โดยมี  ฯพณฯ  มล.ปิ่น  มาลากุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
ในพิธี ปี พ.ศ. 2509  มีการโอนโรงเรียนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดธนบุรี กระทรวงมหาดไทยโรงเรียน
วัดอมรินทรารามและโรงเรียนฝั่งธนบุรีหลายโรงเรียนที่กรมสามัญศึกษาขอสงวนไว้เพ่ือเป็นโรงเรียนส าหรับ
ทดลองวิจัย  ด้านการเรียนการสอน    และมีโรงเรียนอ่ืน ๆ   ในต่างจังหวัดอีกรวมเรียกว่า  โรงเรียน  
“ สามัญ ”  มีอักษร  “ ส ”  ปักน าชื่อโรงเรียน  เป็น ส.อ.ร.  ปี  พ.ศ. 2519 กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบหมายให้โรงเรียนวัดอมรินทรารามเป็นโรงเรียนทดลองหลักสูตรประถมศึกษา  
พุทธศักราช  2521  และได้ท าการทดลองต่อเนื่องจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในปี  พ.ศ. 2524  ปี พ.ศ.  
2534  โรงเรียนวัดอมรินทรารามได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนพระราชทานขนาดใหญ่    ในระดับประถม
ศึกษา  จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยผู้อ านวยการโรงเรียน  นายชลิต  พุทธรักษา  ได้เข้ารับ
พระราชทานรางวัลโล่และเกียรติบัตร  ปี  พ.ศ. 2535  เปิดรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  ชั้นอนุบาลปีที่ 
1  จ านวน   1    ห้องเรียน  นักเรียน  35  คน  และได้ขยายเป็นอนุบาลปีที่  2 ในปีต่อมา  ปี พ.ศ. 2543   
โรงเรียนได้ลดจ านวนห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 จากฐานเดิม  6  ห้องมาเป็น  5  ห้องเรียน  เนื่องจาก
รัฐบาลมีนโยบายลดจ านวนข้าราชการ  ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการและที่ขอเกษียณอายุราชการก่อน
ก าหนด  จะถูกตัดอัตราท าให้จ านวนข้าราชการครูลดลง ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามฐานเดิมได้  เมื่อ
ถึงปีการศึกษา  2549  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 จะมีสายชั้นละ  5  ห้องเรียน  ปี พ.ศ. 2544  โรงเรียนได้รับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่หนึ่ง  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับปฐมวัยจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์กรมหาชน)  สมศ.   เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  พ.ศ. 2546  
รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ .ศ. 2546  เป็นผลให้
โรงเรียนวัดอมรินทรารามโอนมาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  3  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ     ซึ่งเป็นการรวมการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษามาอยู่ในสังกัดเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง   ปีการศึกษา  2548  โรงเรียนได้พัฒนาการเรียนการสอน  
ปรับปรุงอาคารเรียน  ห้องเรียน  ห้องพิเศษต่าง ๆ ให้ทันสมัย  ปีนี้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกรมการค้า
ภายในกระทรวงพาณิชย์   ให้เป็นโรงเรียนสีฟ้าต้นแบบยอดเยี่ยมที่จัดการเรียนการสอนเรื่อง  “ การรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการ ” และได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สองของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาระดับปฐมวัยจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  (องค์กรมหาชน)  สมศ.      ปีการศึกษา  2552   โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนได้รับเลือกเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่  6  จนถึงปัจจุบันและได้รับเกียรติบัตรให้ด ารงรักษาสภาพเป็นโรงเรียนพระราชทานในระดับประถมศึกษา 
ตั้งแต่พุทธศักราช 2553 จนถึงปัจจุบัน 

 
 2.3.2   วิสัยทัศน์  ปรัชญา  ค าขวัญ และสัญลักษณ์ของสถานศึกษา 
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วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
 

 ภายในปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนวัดอมรินทราราม  ปฏิรูปการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  เป็นคนดีและมีคุณธรรม 
          By  the  year  of  BE  2556 (2013) ,  we , Watamarintraram  School, will have built  on 
success  the  Education  Reform  and  will   have  daveloped   our   learners  to   be   as  
good   quality  as  The  world   Class  Standard  School  and  to  be   moral   with   well-
behaved  beings 
 

ปรัชญา   :   คิดดี  พูดดี   ท าดี  ค าขวัญ      ::      เรียนดี  ประพฤติดี  สุขภาพดี 
สัญลักษณ์ของโรงเรียนสัญลักษณ์ของโรงเรียน  

 
 
 
 
 
 

สีประจ าโรงเรียน  ::    เขียว เขียว ––  เหลืองเหลือง            อักษรย่อ  ::    สส..ออ..รร..  
 
พันธกิจ  
 1. พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ  เป็นคนไทยยุคใหม่  มีคุณธรรมน าความรู้น้อมตามแนวคิดของปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งสู่ความเป็นสากล 

3. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่สมบูรณ์     
       รักการออกก าลังกาย 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารงานโดยใช้ 
     โรงเรียนเป็นฐานและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 5. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้มีขวัญก าลังใจเป็นครูมืออาชีพยุคใหม่  และพัฒนาการ 
     ใช้เทคโนโลยีและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 2. พัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้เทียบเคียง                 
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        มาตรฐานสากล 
 3. พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร 
 4. พัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการใช้ภาษาอังกฤษ 

 

เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสื่อสาร
ออกแบบสร้างสรรค์งาน  เพ่ือการเรียนรู้  มีนิสัยใฝ่รู้   คิดเป็น  ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น  มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์มีศักยภาพเป็นพลโลก 
 2. นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต  มีคุณธรรม  น้อมตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
มั่นใจในตนเอง  และกล้าแสดงออก 
 3. นักเรียนมีความเป็นไทย  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4. ครูมีความช านาญการใช้เทคโนโลยีและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 5. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี  มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร  
ผนึกพลังสร้างสรรค์และร่วมรับผิดชอบ  มีเอกลักษณ์โดดเด่น  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 
 
เป้าหมาย 
 1. นักเรียนร้อยละ  80  มีผลสัมฤทธิ์การเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ  ในระดับดี 
 2. นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8 คุณลักษณะ  อยู่ในระดับดี 
 3. นักเรียนร้อยละ  80  มีสมรรถนะส าคัญ   5  ประการ  อยู่ในระดับ ดี 
 4. นักเรียนร้อยละ 60 มีความรู้ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในระดับดี 
 5. นักเรียนทุกคนเมื่อจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ 
              ได้อย่างน้อย 2 โปรแกรม (Paint , PowerPoint  , word ,  excel ,  Internet) 
 6. ครูร้อยละ 60  มีความช านาญในการใช้เทคโนโลยีและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
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โครงสร้างการบริหารงานและการแบ่งส่วนราชการโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ข้อมูลนักเรียน 

ปัจจุบนัโรงเรียนมีข้อมูลเก่ียวกับจ านวนนักเรียน  (ข้อมูล ณ วนัที่  8  มิถุนายน  2553) 
1) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด   -   คน 
2) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชัน้ที่เปิดสอน 

 
 

 จ านวนนักเรียน   
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ชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
ชั้นอนบุาล 1 41 49 90  

ชั้นอนบุาล 2 50 47 97  

รวม 91 96 187  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 100 88 188  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 76 92 168  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 91 95 186  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 96 88 184  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 95 96 191  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 80 91 171  

รวมอนุบาล 91 96 187  

รวมประถม 538 550 1,088  

รวมทั้งสิ้น 629 646 1,275  
 

  
3) มีนักเรยีนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   27   คน 
4) มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  102   คน 
5) มีนักเรียนปัญญาเลิศ    6   คน 
6) มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   185    คน 
7) จ านวนนักเรียนปฐมวัยต่อห้อง (เฉลี่ย)   32  คน 
8) จ านวนนักเรียนประถมศึกษาต่อห้อง  (เฉลี่ย)    36   คน 
9) สัดส่วนครู : นักเรียน   =    1: 25 
10) จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปีปัจจุบนั)  -  คน 
11) สถิติการขาดเรียน / เฉลี่ยร้อยละ  2.74  คน ต่อวัน 
12) จ านวนนักเรียนที่ท าชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน (รางวัลดีเด่นทีไ่ด้รับ) 
   ประเภท     กีฬา      จ านวน         18        คน 
   ประเภท     วิชาการ      จ านวน         55        คน 
   ประเภท   ธรรมศึกษา    จ านวน        211       คน 
 
 
 
 
 
 

4. ข้อมูลบุคลากร 
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ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ในต าแหน่ง 
ชาย หญิง ต่ า

กว่า 
ป.ตร ี

ป.
ตร ี

สูงกว่า 
ป.ตร ี

น้อยกว่า 
30 

30-
50 

มากกว่า 
50 

น้อย
กว่า 10

ปี 

11-
20 

มากกว่า
20 

ผู้อ านวยการ - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 
รองผู้อ านวยการ - 3 - - 3 - 1 2 1 2 - 
ครูประจ าการ 5 32 - 28 9 3 8 26 6 1 30 
ครูอัตราจ้าง 3 14 - 16 1 6 11 - 14 3 - 
นักการ/ภารโรง 5 - 5 - - - 4 1 - 3 2 
พนักงานราชการ - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 
ครูจ้างสาขาขาด
แคลน (นาฏศลิป)์ 

- 1 1 - - - 1 - 1 - - 

รวม 13 52 6 45 14 9 29 27 - 3 2 
 

 
 มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก   49   คน  ( 87.50  % ) 
 มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด     7   คน    ( 12.50  %) 
 

5. สภาพชุมชนโดยรวม    
5.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะแออัด  อึกทึก  จอแจ  ติดถนนเป็นทางสัญจรของรถ 

ย่านรถติด และติดตลาด  ติดวัด  จึงมีสภาพแวดล้อมที่พลุกพล่าน   มีประชากรประมาณ  155,676   คน        
มีสถานที่ส าคัญอยู่ใกล้เคียง  ได้แก่โรงพยาบาลศิริราช  สถานีรถไฟธนบุรี  และวัดอมรินทราราม  ทีมี่หลวงพ่อ
โบสถ์น้อยซ่ึงมีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของชาวพุทธ  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  บางส่วนนับถือศาสนา
อิสลาม   อาชีพหลักของชุมชนคือ  ค้าขาย  รับจ้าง   รับราชการ หัตถกรรมท้องถิ่น  คือ  การท าขันลงหิน   
 5.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ มัธยมปลาย – อนุปริญญา - ปริญญาตรี 
          -  ประกอบอาชีพ รับจ้าง   คิดเป็นร้อยละ  45.17  ข้าราชการร้อยละ  22.02    

  พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ  12.57  อาชีพอิสระอ่ืน ๆ ร้อยละ  20.24 
          -  นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ  96.98    ศาสนาอิสลามร้อยละ  3.02 
          -  ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อเดือน 17,000   บาท 
                   -   จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  4.36  คน 

5.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
5.3.1 โอกาสและจุดแข็งของโรงเรียน  โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน 

การเรียนการสอนมากพอสมควร  โรงเรียนอยู่ติดกับวัดอมรินทราราม ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่มีสถานที่ราชการ   สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์  มีแหล่ง 
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อาชีพของท้องถิ่นได้แก่  การท าขันลงหิน  การท ามะตูมเชื่อม  ใกล้ตลาดใหญ่เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนได้
หลากหลาย   ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความเอาใจใส่บุตรหลานเป็นอย่างดี  พร้อมให้การสนับสนุนทุกด้าน  

5.3.2  ข้อจ ากัดและจุดอ่อนของโรงเรียน  โรงเรียนตั้งอยู่ติดกับถนนและใกล้เชิงลาดสะพาน  รถยนต์   
ข้ามคลองบางกอกน้อย   และทางเบี่ยงลงถนนรถไฟ  จึงเป็นแหล่งมลพิษด้านเสียง   ฝุ่นละอองและความร้อน
จากรถยนต์และถนน   มีตลาดเล็ก ๆ ใกล้โรงเรียนก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่าดู  นอกจากนี้ยังมีตึกสูงจาก
อาคารภายในวัด  โรงพยาบาลศิริราช  บังทิศทางลม  อากาศจึงร้อนมากในเวลากลางวัน    นอกจากนี้บุคลากร
ครมูีอายุค่อนข้างสูงอายุเฉลี่ย  50  ปี  บุคลากรบางท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพ  และเรื่องการใช้เสียงของครูต้อง
แข่งกับเสียงที่รบกวนจากภายนอก  
 

6. โครงสร้างหลักสูตร 
 6.1  ระดับปฐมวัย 
  โรงเรียนจัดการฝึกตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546  จัดการเรียนการสอน
แก่เด็กอายุ  4 – 5 ปี  แบ่งเป็นชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2  เพ่ือให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ   สังคม 
และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย  ความสามารถ  ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยมีจุดหมาย
ให้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 
 

ข้อที่ มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
3 มีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุข 
4 มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจดีงาม 
5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักการออกก าลังกาย 
6 ช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
7 รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
8 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
9 การใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
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10 มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
12 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 

 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนวัดอมรินทราราม 

 
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 

ช่วงอายุ อายุ 4-6 ปี 
สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

 ด้านร่างกาย 

 ด้านอารมณ์จิตใจ 

 ด้านสังคม 

 ด้านสติปัญญา 

 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่
แวดล้อมเด็ก 

 ธรรมชาติรอบตัว 

 สิ่งต่างๆ รอบตัว 
 
1.การจัดชั้นหรือกลุ่มเด็ก 

โรงเรียนวัดอมรินทราราม ได้ก าหนดการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็น 2 ระดับ ชั้นเรียนคือ 

- ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่มเด็กอายุ 4 - 5 ปี 

- ชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มเด็กอายุ 5 - 6 ปี 

2.ระยะเวลาในการจัดประสบการณ์ 
 ใช้เวลาในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก 2 ปีการศึกษา ปีการศึกษาละประมาณ 38 - 40 สัปดาห์ 
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ตารางกิจวัตรประจ าวัน 
อนุบาลปีที่  1 - 2 

 
07.30 – 08.00 น. รับเด็ก  ทักทาย 
08.00 – 08.45 น. เคารพธงชาติ  สวดมนต์  ตรวจสุขภาพ 
08.45 – 09.10 น. กิจกรรมรับอรุณ 
   (กิจกรรมกลางแจ้ง) 
09.10 – 09.30 น. กิจกรรมสังเกตและจดจ า 
09.30 – 09.50 น. กิจกรรมเล่นกับสี 
   (กิจกรรมสร้างสรรค์) 
09.50 – 10.10 น. กิจกรรมคลายสมอง 
   (กิจกรรมเสรี) 
10.10 – 10.30 น. กิจกรรมโยกย้ายส่วนสะโพก 

(กิจกรรมเคลื่อนไหวตามจังหวะ) 
10.30 – 11.10 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ล้างหน้า  แปรงฟัน 
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11.10 – 14.00 น. นอนพักกลางวัน 
14.10 – 14.20 น. ตื่นนอน  เก็บท่ีนอน  ล้างหน้า 
14.20 – 14.40 น. กิจกรรมฝึกสมองประลองปัญญา 
   (เกมการศึกษา) 
14.40 – 15.10 น. สรุปกิจกรรม  กลับบ้าน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2  ระดับประถมศึกษา 

ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนวัดอมรินทรารามได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนได้จัดโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

    โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนวัดอมรินทราราม 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้ 

กจิกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ระดับประถมศึกษาโรงเรยีนวัดอมรินทราราม 
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้       
    ภาษาไทย 200 200 200 200 200 200 
    คณิตศาสตร ์ 200 200 160 160 160 160 
    วิทยาศาสตร ์ 80 80 120 120 120 120 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
          ศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม 
          หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม 
            และการด าเนินชีวิต 
          เศรษฐศาสตร ์
          ภูมิศาสตร ์

80 80 80 80 80 80 

ประวัติศาสตร ์ 40 40 40 40 40 40 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 40 40 40 40 
    ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 80 80 80 80 80 
   ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 80 80 120 120 120 120 
รวมเวลาเรยีน(พื้นฐาน) 920 920 920 920 920 920 
 รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 

 

40  
 

40 
 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

     กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

     กิจกรรมผู้เรยีน 
       - ลูกเสือ   ยุวกาชาด 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

       - ชมรม   30 30 30 30 30 30 
     กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 140 140 140 140 140 140 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,100   ชั่วโมง 
หมายเหตุ  จัดการเรียนการสอนท่ีมีความเป็นสากล 4  สาระหลัก (TOK ,EE,CAS,GE) เพิ่ม  20 ชั่วโมงในกิจกรรมเพื่อสังคม ฯ 
                จ านวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนท้ังปี เท่ากับ  1,100  ชั่วโมง 
    แผนการจัดการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษคือ ให้เป็นคนเรียนดี  ประพฤติดี  สุขภาพดี     
                  มีกายอ่อนน้อม  วาจาอ่อนหวาน  จิตใจอ่อนโยน  โดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

7. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 7.1 อาคารเรียน 3  หลัง  สนามเด็กเล่น  1  สนาม  ลานอเนกประสงค์  ศาลาไทยและศาลาแปด
เหลี่ยม  ส้วมนอกอาคาร  1  หลัง   ส้วมเชื่อมต่ออาคารและในอาคาร  3  จุด 
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          7.2 จ านวนห้องเรียนทั้งหมด  36  ห้องเรียน  แบ่งเป็น  ชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 2  =   6   ห้องเรียน  
ชั้น ป.1 – ป.6 =  30  ห้องเรียน 
8. ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 
 8.1  งบประมาณ  (รับ-จ่าย) 
   

รายได้ บาท รายจ่าย บาท 

เงินงบประมาณ(รายหัว) 6,711,242.80 งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ 10,526,514.65 

รวม 6,711,242.80 รวม 10,526,514.65 

 
 8.2 ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 
  1) คอมพิวเตอร์ ใช้ในการเรียนการสอนและการสืบค้นอินเทอร์เน็ตมีจ านวน 

ทั้งหมด  143  เครื่อง  ใช้ในงานบริหารจัดการและห้องสมุด  9  เครื่อง 
  2) ปริมาณสื่อ  มีครบทุกสาระการเรียนรู้ 
 

9. แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ 
9.1 - ห้องสมุดมีขนาด  96  ตารางเมตร   จ านวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด   12,500   เล่ม 

        การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืนใช้ระบบ   ทศนิยม  (DL) ด้วยโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ 
                 ระบบ Barcode จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดปีการศึกษานี้เฉลี่ย 176  คน/วัน 
      - แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด)  และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
                    

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
ครั้ง/ปี 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
(จ านวนครั้ง/ปี) 

1. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ห้อง   
    (Sound lap) 
2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์
3. ห้องเรียนสีเขียว 
4. ต าหนักเขียว 
5. ห้องนาฏศิลป ์
6. ห้องศิลปะ 
7. ห้องดนตรีไทย/สากล 
7. ห้องคอมพิวเตอร์ (2 ห้อง) 
8. ห้องประชุมใหญ ่
9. ห้องอัจฉริยภาพ 
10.ห้องศูนย์ปฐมวัย 
11.โรงเรียนพระปริยตัิธรรม 

400 
 

600 
200 
100 
600 
600 
600 

1,200 
280 
200 
200 
200 

1. สวนสัตว์ดสุิต 
2. วัดอมรินทราราม 
3.  โรงพยาบาลศิรริาช 
4. เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ 
5. ค่ายคุณธรรม อารยาภิวัทธน ์
6. ค่ายลูกเสือ หัตถวุฒิและ 
    เสือป่าแคมป์  จ.สระบุร ี
7. วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุร ี
8. โรงละครอักษรา 
9.  สยามโอเชียลเวริล์ 

2 ครั้ง 
6 ครั้ง 
4 ครั้ง 
1 ครั้ง 
1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 
1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

 



15 
 

 
 

ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/นักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา  2553 

 

1) ดร.ลมัยพร  แหล่งหล้า  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม ให้ความรู้แก่คณะครู- นักเรียน 
ดังต่อไปนี้ 

-  เรื่องการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
-  เรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
-  เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
-  เรื่องการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
2) พระมหาเจริญชัย  วุฑฒชโย และนายบุญมี   พวงเพ็ชร  อบรมพัฒนาบุคลากรด้าน  ICT หลักสูตร 
    คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 
3) นางสาวยุพยง     ไชยชมภู  และคณะ  อบรมเรื่องการบูรณาการ  ICT  เพ่ือจัดการเรียนการสอน 
4) พระมหาวีรพันธ์  ชุติปัญฺโญ  ให้ความรู้เรื่อง  สุขใจวัยเกษียณ  

   

        ให้ความรู้แก่นักเรียน 
 1) พระอาจารย์ศักดิ์ดา         มรดา  สอนพระพุทธศาสนา ชั้น ป.6  ตลอดปีการศึกษา 
 2) พระอาจารย์ภักดี            ยตินฺธโร สอนพระพุทธศาสนา ชั้น ป.5  ตลอดปีการศึกษา 
 3) พระอาจารย์สุพัฒน์         อนาลโย สอนพระพุทธศาสนา ชั้น ป.5   ตลอดปีการศึกษา 
 4) พระอาจารย์มหาวันทนนท์ ฐานวโร สอนพระพุทธศาสนา ชั้น ป.4  ตลอดปีการศึกษา 
 5) พระอาจารย์มหาสมควร    ถิรสีโล สอนพระพุทธศาสนา  ชั้น ป.3  ตลอดปีการศึกษา 
 6) พระอาจารย์มหาเจริญชัย     วุฑฺฒชโย อบรมสวดมนตไ์หว้พระ ชั้น ป.1,2 ,3 อนุบาล ตลอดปีการศึกษา 

 7) พระอาจารย์สุรศักดิ์         วิสุทฺโธ สอนพระพุทธศาสนา ชั้น ป.4  ตลอดปีการศึกษา 
 8) ครูคณิต         พรหมสวัสดิ์     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ดนตรีไทย  ตลอดปีการศึกษา 
 9) ครูสุภรณี       รักแจ้ง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ดนตรีไทย  ตลอดปีการศึกษา 
 10) ครูวันเพ็ญ    มาประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  นาฏศิลป์  ตลอดปีการศึกษา 
 11) นางพนิดา    เดชด ารงค์ศักดิ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   งานประดิษฐ์ 
 12) นายเชิด      นพภากูล กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   งานบ้าน (ขนมไทย) 
 13) นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เป็นช่วงเวลา ตลอดปีการศึกษา 
 14) นายบุญเลิศ   เฮงมา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (งานว่าวไทย) 
 15) นายรังสิมันต์ วารีชล  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ระดับปฐมวัย) 
 16) นางอรนันท์   ชิดสิน  การประดิษฐ์ของเล่นของใช้ (ระดับปฐมวัย) 
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10. ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา  2553 
 โรงเรียนได้ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย และด าเนินกิจกรรมตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการ  
ปีการศึกษา  2553  มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 
10.1 ผลการด าเนินตามกลุ่มงานโครงการ / กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม เอกสารหลักฐาน 
กลุ่มบริหารวิชาการ    

1. ภาพถ่ายกิจกรรม 
2. ผลงานนักเรียน 
3. ตารางการปฏิบัติกิจกรรม 
4. เกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการ
แข่งขันความสามารถเด็กปฐมวัย 
     1.) รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการปั้นดิน
น้ ามัน  
     2.) รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการสร้างภาพ 
ด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ 
    3) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ศักยภาพเป็นเลิศ   
กิจกรรม การเล่านิทานประกอบการแสดงสื่อ 
 4. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
    - กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
    - กิจกรรมทัศนศึกษา 
    - กิจกรรมแข่งขันความสามารถเด็ก
ปฐมวัย 
    - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
    - กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่  วันเด็ก  กีฬาสี 
    - กิจกรรมวันไหว้ครู 
    - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ         
วันเข้าพรรษา 
    - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
    - กิจกรรมท าบุญครบรอบวันก่อตั้ง
โรงเรียน 

2. โครงการพัฒนาห้องเรียนและศูนย์กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ BBL 

  1.ภาพถ่ายกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน  กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบ BBL  Best Practice 

3. โครงการต้นกล้าคุณธรรม 
     - กิจกรรมอบรมเพาะบ่มปัญญา 
พัฒนาจิต 

1. ภาพถ่ายกิจกรรม 
2. ตารางอบรมนักเรียน 
3. โครงการนิทานสัมพันธ์ 
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      - กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 
      - กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม 
      - กิจกรรมฝึกเดินนั่งแบบส ารวม 
      - กิจกรรมตักบาตรวันพระ 
 

4. เกียรติบัตรนักเรียน  เด็กหญิงศิริรชา  เด็ดวิลัย  
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การแข่งขันเล่านิทาน 
ประกอบการแสดงสื่อ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
ภาคกลางและภาคตะวันออก  ณ  จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

 
. 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม เอกสารหลักฐาน 
กลุ่มบริหารวิชาการ    

1. บันทึกการอ่าน 
2. สรุปผลการปฏิบัติงาน 
3. เกียรติบัตรนักเรียน 
   1)ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกลอนสด 
ประเภททีม 3 คน 
   2) ชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา การประกวดค าขวัญ
ในกิจกรรมโทษของบุหรี่ 
   3) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกลอนสด 
   4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันตอบ
ค าถามในหนังสือสารานุกรมไทย 
- ผลงานนักเรียน 

4. โครงการรักการอ่านผสานอินเตอร์เน็ต 
      - กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 
      - กิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนอ่าน      
ไม่คล่องเขียนไม่คล่อง 
      - กิจกรรมภาษาพาสนุก 

5. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     - กิจกรรมแข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 
     - กิจกรรมคณิตคิดเลขเร็ว 
     - กิจกรรมเตรียมความพร้อมติวเข้มก่อน
การสอบ 

1. เกียรติบัตรนักเรียน 
2. ผลงานนักเรียน 
3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
4. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
5.ภาพถ่ายกิจกรรม 
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     - กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ร่วมกับ สสวท. ป.5 (วันเสาร์) 

 

6. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
     - กิจกรรมติวเข้มวิทยาศาสตร์          
ทุกระดับชั้น 
     - กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ         
(วันเสาร์)  

   1. ภาพถ่ายกิจกรรม 
   2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
   3. เด็กชายภีมพล  ส่งคุณฤทธิการ  ได้รับรางวัล
เหรียญเงินการแข่งขันวิชาการนานาชาติ              
รอบระดับประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6           
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   4. รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
และการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
 (Science  Show) 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม เอกสารหลักฐาน 
กลุ่มบริหารวิชาการ  

1. ภาพถ่ายกิจกรรม 
2. เกียรติบัตรนักเรียน 
  1) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับประถม  
พร้อมเงินรางวัล  10,000  บาท  การประกวดหนังสือ
การ์ตูนประวัติศาสตร์ 
   2) ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ 
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 
3. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
4.  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

7. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้     
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
     - กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสังคม
ศึกษาฯ ระดับชั้น ป.1-6 เตรียมความพร้อม
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน   ชั้น ป.1-6 
     - กิจกรรมค่ายพัฒนาจิตเพ่ือชีวิตดีงาม 
     - กิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ชั้น
อนุบาล – ป.6 

8. โครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต “เรียนดี 
ประพฤติดี สุขภาพดี ” 

1. ภาพถ่ายกิจกรรม 
2. ตารางอบรมนักเรียน 
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     - กิจกรรมโครงงานคุณธรรมส านึกดี  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     - กิจกรรมค่ายคุณ.ธรรม “กายอ่อนน้อม  
วาจาอ่อนหวาน  จิตใจอ่อนโยน”นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1 – 4 
     - กิจกรรมสอบธรรมศึกษา     

3. รางวัลชนะเลิศโครงงานคุณธรรม ระดับประถมศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
(เดิม) 
4. ผลการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา  2553     
   นักเรียนสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี  คิดเป็นร้อยละ   
   47.00  สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นโท คิดเป็นร้อยละ  
   61.54  สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอก  คิดเป็นร้อยละ  
   75.00 
5. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

9. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรีและนาฏศิลป ์
     - กิจกรรมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย 

1. ภาพถ่ายกิจกรรม 
2. เกียรติบัตรนักเรียน 
   

10. โครงการพัฒนาการเรียนรู้สูคุ่ณภาพชีวิต
สากลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
    - กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรม  Paint  , โปรแกรม         
Power  Point 
    - กิจกรรมงานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ 
    - กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ 

 
1. เกียรติบัตรนักเรียน 
    1) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง    การแข่งขันการ
จัดสวนถาดแบบชื้น 
    2) ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน    การแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น 
    3) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อนัดับ 2 การแข่งขัน
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Paint 
    4) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 การแข่งขัน
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Power  Point   
2. ผลงานนักเรียน 
3.  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 

 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม เอกสารหลักฐาน 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
1. ภาพถ่ายกิจกรรม 
2. ตารางติวเข้ม 
3. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

11. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้        
ทางภาษา (ภาษาอังกฤษ) 
     - กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 
     - กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียน      
วันเสาร์ 
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     - กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ 
12. โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 

     - การพัฒนาหลักสูตร 
     - พัฒนาระเบียบการวัดและประเมินผล 
     - การจัดท าสื่อประกอบการเรียนรู้ 
     - กิจกรรมสอนเสริมศักยภาพนอก  
เวลาเรียน 

   1. ภาพถ่ายกิจกรรม 
   2. หลักสูตรโรงเรียนวัดอมรินทราราม ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551      
ปีการศึกษา  2553 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   3. แบบฝึกหัด  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
   4. แบบประเมินตัวชี้วัด  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
ระดับชั้น 
   5. คู่มือการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
   6. แบบ ปพ.5 , ปพ.6 , ปพ.8 

13. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
    - กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
    - กิจกรรม Day  Camp  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-4 
    - กิจกรรมแนะแนว 

 
1. ภาพถ่ายกิจกรรม 
2. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
3. เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถว 
4. ผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 
2553 ที่สอบเข้าโรงเรียน  นักเรียนสอบเข้าได้คิดเป็น
ร้อยละ  90.64 

14. โครงการอมรินทร์นิทรรศ 
    - การน าเสนอผลงาน  8 กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ 
    - กิจกรรมสาธิต  ผลิตจ าหน่ายผลงาน
นักเรียน  ตอบปัญหาวิชาการ  การแสดง
ความสามารถของนักเรียน 

 
1. ภาพถ่ายกิจกรรม 
2. สรุปผลการดำเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม เอกสารหลักฐาน 
กลุ่มบริหารวิชาการ  
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15. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

    - กิจกรรมกีฬาสี 
    - กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ 
    - กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าป้องกัน
ยาเสพติด 
    - กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
    - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางกาย 
อารมณ์และสติปัญญาโดยใช้เกมส์กีฬา 

1. ภาพถ่ายกิจกรรม 
2. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
3. เกียรติบัตรนักเรียนชนะการแข่งขัน 
   1) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันแอโรบิก 
   2) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขภาพ 
4. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นรายบุคคล 

16. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ    
แหล่งเรียนรู้ 
    - กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม 
    - กิจกรรมห้องน้ าสุขสันต์ 

 
1. สวนหย่อม  น้ าตก   
2. สถานที่จริง 

17. โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
     -กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษานักเรียน
รายบุคคล 

 
1. แฟ้มเยี่ยมบ้านนักเรียน 

18. โครงการระดมทุนสนับสนุนการเรียน      
การสอน 
    - กิจกรรมกึ่งศตวรรษ  ส.อ.ร. 
(50 ปีอมรินทร์) 
 

 
1. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
2. ภาพถ่ายกิจกรรม 
3. หนังสือ 50 ปี อมรินทร์ 

19. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
    - กิจกรรมเข้าอบรมทางวิชาการของครู 
    - กิจกรรมศึกษาดูงาน 

 
1. ข้อมูลการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง  ของครู 
2. ภาพถ่ายกิจกรรม 

20. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
    -การจัดท าข้อมูลประชาสัมพันธ์      
แผ่นพับ  เว็ปไซด์  E-mail  แถบไฟวิ่ง 

1. แถบไฟวิ่งประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน 
2. ข้อมูลบนเว็ปไซด์ของโรงเรียน 

 
 
 
 
 



22 
 
 
 
 
 

10.2  ผลการด าเนินงานที่เป็นจุดเด่นในรอบปีการศึกษา  2553   
            ในรอบปีการศึกษา  2553  โครงการ/ กิจกรรม ที่ประสบความส าเร็จและเป็นจุดเด่นของ
โรงเรียน มีดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 
1. โครงการด้านพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 

- กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน (นิทาน
สัมพันธ์) มาตรฐานสากลความเป็นพลโลก
ศึกษา 
- กิจกรรมแข่งขันความสามารถเด็กปฐมวัย 
(งานศิลปหัตถกรรม) 

   1. ภาพถ่ายกิจกรรม 
   2. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
   3. รางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมปั้นดินน้ ามัน 
   4. รางวัลเหรียญทองกิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีก 
ตัด ปะกระดาษ 
   5. เด็กหญิงศิริรชา  เด็ดวิไลย  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง  การแข่งขันเล่านิทานประกอบการแสดง
สื่อ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาค
ตะวันออก ณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. โครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต “เรียนดี  
ประพฤติดี  สุขภาพดี ” 
- กิจกรรมอบรมบ่มเพาะปัญญาพัฒนาจิต 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
- กิจกรรมก่อนจากฝากธรรมส านึกดีตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมบูรณาการธรรมศึกษากับทักษะ
ชีวิต 
- กิจกรรมตักบาตรวันพระและถวาย
ภัตตาหารพระช่วงเข้าพรรษา 
- กิจกรรมค่ายคณุธรรม  “ กายอ่อนน้อม  
วาจาอ่อนหวาน  จิตใจอ่อนโยน” นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 
- กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 

   1. ภาพถ่ายกิจกรรม 
   2. ตารางอบรมนักเรียน 
   3. รางวัลชนะเลิศโครงงานคุณธรรม ระดับ
ประถมศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 (เดิม) 
   4. ผลการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา  2553  
นักเรียนสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี  คิดเป็นร้อยละ 
47.00  สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นโท คิดเป็นร้อยละ 
61.54  สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอง  คิดเป็นร้อยละ 
75.00 
   5. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม    1. ภาพถ่ายกิจกรรม 
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สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 (วันเสาร์) 
- กิจกรรมติวเข้มวิชาวิทยาศาสตร์          
ทุกระดับชั้น 
- กิจกรรมจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

   2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
   3. เด็กชายภีมพล  ส่งคุณฤทธิการ  ได้รับรางวัล
เหรียญเงินการแข่งขันวิชาการนานาชาติ รอบ
ระดับประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4. รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง และประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 
4.  โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 

- กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
- กิจกรรมพัฒนาระเบียบการวัดและ
ประเมินผล 
- กิจกรรมการจัดท าสื่อประกอบการเรียนรู้ 

   1. ภาพถ่ายกิจกรรม 
   2. หลักสูตรโรงเรียนวัดอมรินทราราม ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551      
ปีการศึกษา  2553 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   3. แบบฝึกหัด  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
   4. แบบประเมินตัวชี้วัด  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
ระดับชั้น 
   5. คู่มือการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
   6. แบบ ปพ.5 , ปพ.6 , ปพ.8 

5. โครงการระดมทุนสนับสนุนการเรียน 
การสอน 
- กิจกรรมกึ่งศตวรรษ  ส.อ.ร.              
(50 ปี อมรินทร์) 

   1. ภาพถ่ายกิจกรรม 
   2. สรุปผลการด าเนินงาน 
   3. หนังสือ 50 ปี อมรินทร์ 

 
11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง 
 โรงเรียนวัดอมรินทราราม  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่สอง  เมื่อวันที่  20ถึง  
22  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2549  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน 3 ด้าน  คือ  
ผู้บริหาร  ด้านครู  และด้านผู้เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางต่อไปนี้ 
 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ผลการประเมิน ผลประเมิน ค่า ผลการรับรอง
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การศึกษาปฐมวัย อิงเกณฑ์ อิงสถานศึกษา เฉลี่ย มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานที ่๑   ผู้เรียนมีคุณธรรม                       

จริยธรรมและค่านิยม                        
ที่พึงประสงค ์

3.36 ดี 4.00 ดีมาก 3.68 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๒   ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ด ี

3.48 ดี 4.00 ดีมาก 3.74 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๓   ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 

3.50 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.75 ได้มาตรฐาน 

ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานที ่๔   ผู้เรียนมีความสามารถในการ

คิด  วิเคราะห์  คดิสังเคราะห์  
มีวิจารณญาณ 

3.37 ดี 4.00 ดีมาก 3.69 ได้มาตรฐาน 

 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : 
การศึกษาปฐมวัย 

ผลการประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

ค่า 
เฉลี่ย 

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน (ต่อ)       
มาตรฐานที ่๕   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่

จ าเป็นตามหลักสตูร 
3.26 ดี 4.00 ดีมาก 3.63 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๖   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
3.17 

 
ดี 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
3.59 

ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๗   ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  
รักการท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้ และมี
เจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจรติ 

 
3.35 

 
ดี 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
3.68 

ได้มาตรฐาน 

ด้านคร ู       
มาตรฐานที ่๘   ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ้

ความสามารถตรงกบังานที่
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

 
3.40 

 
ดี 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
3.70 

ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๙ ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรยีนการสอนอย่างมี
ประสิทธภิาพและเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 
3.75 

 
ดีมาก 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
3.88 

ได้มาตรฐาน 
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ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานที ่
๑๐ 

ผู้บริหารมภีาวะผู้น าและมี
ความสามารถในการบรหิาร
จัดการ 

3.39 ดี 4.00 ดีมาก 3.70 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่
๑๑ 

สถานศึกษามีการจัดองค์กร/ 
โครงสร้างและการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ  ครบวงจรให้
บรรลุเปา้หมายการศึกษา 

 
3.49 

 
ดี 

 
3.00 

 
ดี 

 
3.25 

ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที๑่๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
และการเรยีนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.81 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.91 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตร
เหมาะสมกบัผู้เรียนและ
ท้องถิ่น  มีสื่อการเรียนการ
สอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.50 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.75 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชมุชนในการพัฒนา
การศึกษา 

 

3.20 
 

ดี 
 

3.00 
 

ดี 
 

3.10 ได้มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : 
ประถมศึกษา 

ผลการประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

ค่า 
เฉลี่ย 

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานที ่๑   ผู้เรียนมีคุณธรรม                       

จริยธรรมและค่านิยม                        
ที่พึงประสงค ์

2.93 ดี 3.00 ดี 2.97 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๒   ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ด ี

3.06 ดี 3.00 ดี 3.03 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๓   ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 

3.39 ดี 4.00 ดีมาก 3.70 
ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๔   ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิด  วิเคราะห์  คดิสังเคราะห์  

3.12 ดี 3.00 ดี 3.06 ได้มาตรฐาน 
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มีวิจารณญาณ 
มาตรฐานที ่๕   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่

จ าเป็นตามหลักสตูร 
3.35 ดี 3.00 ดี 3.18 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๖   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
2.99 

 
ดี 

 
3.00 

 
ดี 

 
3.00 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๗   ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  
รักการท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้ และมี
เจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจรติ 

 
3.16 

 
ดี 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
3.58 ได้มาตรฐาน 

ด้านคร ู       

มาตรฐานที ่๘   ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ้
ความสามารถตรงกบังานที่
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

3.64 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.82 
ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๙ ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรยีนการสอนอย่างมี
ประสิทธภิาพและเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

3.26 ดี 3.00 ดี 3.13 
ได้มาตรฐาน 
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : 
ประถมศึกษา 

ผลการประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

ค่า 
เฉลี่ย 

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 

ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานที ่
๑๐ 

ผู้บริหารมภีาวะผู้น าและมี
ความสามารถในการบรหิาร
จัดการ 

3.39 ดี 4.00 ดีมาก 3.70 
ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่
๑๑ 

สถานศึกษามีการจัดองค์กร/ 
โครงสร้างและการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ  ครบวงจรให้
บรรลุเปา้หมายการศึกษา 

 
3.49 

 
ดี 

 
3.00 

 
ดี 

 
3.25 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที๑่๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
และการเรยีนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
3.51 

 
ดีมาก 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
3.76 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตร
เหมาะสมกบัผู้เรียนและ
ท้องถิ่น  มีสื่อการเรียนการ
สอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
3.10 

 
ดี 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
3.55 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชมุชนในการพัฒนา
การศึกษา 

 
3.20 

 
ดี 

 
3.00 

 
ดี 

 
3.10 ได้มาตรฐาน 

 
11.1  ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง 
 1. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อ่ืน   ปลูกฝังเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมที่ดีงาม  ด้านกิริยามารยาท  ให้ความรู้และค าแนะน าเกี่ยวกับการรู้จักดูแลสุขภาพให้แข็งแรง  หมั่น
ออกก าลังกาย  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านความคิดรวบยอด  ใช้ความคิดในการแก้ปัญหาจากการ
เล่นหรือท ากิจกรรม  ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาทักษะการสังเกต  ส ารวจ  ค้นหาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์  
จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับกิจกรรม  ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้มากขึ้น  จัดแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเ ติมให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะท ากิจกรรมและสนใจเรียนรู้  หาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน  รณรงค์ระบบอาวุโสในลักษณะของความเป็นพี่เป็นน้องกับผู้เรียนทุกคน   ก าหนดแผนงานเพ่ือให้การ
ติดตาม และประเมินผลสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้วิธีการ
วิจารณ์ผลงานด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  และกีฬาที่เหมาะสม  จัดท าแผนงานระดับสถานศึกษา  เพ่ือ
ก าหนดแผนการร่วมมือระหว่างครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการมอบหมายงานให้ผู้เรียนในลักษณะที่ให้
งานหนึ่งชิ้นเป็นผลงานได้หลายกลุ่มสาระ  ควรก าหนดให้มีแผนงานที่จะปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ  
และใช้กระบวนการกลุ่มอย่างถูกต้องครบถ้วน  ตั้งแต่การวางแผน  แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  จนถึงการ 
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สรุปผลเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง (ใช้หลัก PDCA)  และก าหนดให้มีการผลัดเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละต าแหน่ง 
 2. สถานศึกษาควรพิจารณาจ านวนผู้เรียนให้เหมาะสมกับจ านวนห้องเรียน  และภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบของครู  เพื่อสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ  ควรมีการประเมินพัฒนาการผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับสภาพจริง   ด้วยวิธีที่หลากหลาย  ส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ  เพ่ือน ามาพัฒนา
สื่อ  พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน  และสามารถใช้เทคโนโลยีมาประกอบการเรียนการสอนเพ่ือให้
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพได้  ตลอดจนการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 3. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการสอนใช้เอง  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้  
จัดภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ให้มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยเทอมละ  2  ครั้ง  กรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองควรจัดการประชุมและสรุปผลการประเมินเปรียบเทียบวัตถุประสงค์  เพ่ือน ามาเสนอแนะพัฒนา
การศึกษาอย่างเหมาะสม 
 
11.2  การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ 
  
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 
 1. สถานศึกษาส่งเสริมร่วมมือกับผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชน
ในการพัฒนาผู้เรียนที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  ให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์  เพื่อให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษา 
 2. สถานศึกษาพัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมที่ดีงาม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านความคิดรวบยอด         
ใช้ความคิดในการแก้ปัญหา พัฒนาทักษะการสังเกต  ส ารวจ  ค้นหาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์          
จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้มากขึ้น  จัดแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมทั้งในโรงเรียนและ
นอกห้องเรียน หาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ครูประเมินหลักสูตรและผลิตสื่อการสอนใช้เอง  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้       
และเป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตร 
 3. สถานศึกษาจัดโครงการ และกิจกรรมที่หลากหลายให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ตรงตามแนวคิดของการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม    
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