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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา ๕ ป (2563 – 2567) โรงเรียนวัดบางไกร
นอก (แยมพรอมอุปถัมภ) เลมนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามงบประมาณท่ี
ไดรับเปนการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชทรัพยากรวามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากนอยเพียงใด โดยมีโครงการดําเนินงาน ตาง ๆ และปฏิทินปฏิบัติงานเปนตัวกํากับไปสู
ผลสําเร็จของงานมีความประหยัดคุมคาและผลสัมฤทธ์ิของงาน / โครงการนั้น ๆ ที่สงผลตอคุณภาพ
ผู เรียนเปนตัวชี้วัด  ทั้ งนี้ เพื่อใหการบริหารจัดการโรงเรียนสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว ที่ตองการใหผูเรยีนเปนคนเกง คนดี มีความสุขและอยูในสังคม
ไดภายใตการพึ่งพาตนเอง   
  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา ๕ ป (2563 – 2567) เลมนี้สําเร็จลุลวง
ไดดวยความรวมมือรวมใจของบุคลากรทุกฝายของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) ทาง
โรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังวาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา ๕ ป 
(2563 – 2567)เลมนี้คงเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษา และผูสนใจตามสมควร 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ประวัติโรงเรียนวัดบางไกรนอก ( แยมพรอมอุปถัมภ ) 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก ( แยมพรอมอุปถัมภ ) ตั้งอยูเลขที่ 134 หมูที่ 3 ตําบลบางขุนกอง         อําเภอ

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี เดิมเปนที่โรงเรียนราษฎร ชื่อโรงเรียนราษฎรบํารุง ครั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในป พ.ศ. 2475 รัฐบาลไดสงเสริมการศึกษาประชาบาล โดยใหมีโรงเรียนประชาบาลตําบล ตําบลละ     
1 โรงเรียน ตําบลบางกราง อําเภอเมืองนนทบุรี เริ่มตื่นตัวในการศึกษา ประกอบกับมีประชากรเพ่ิมมากขึ้น 
โรงเรียนวัดบางกรางโรงเรียนเดียวไมเพียงพอกับการรับนักเรียน เห็นวาโรงเรียนวัดบางไกรนอก มีโรงเรียนราษฎร
สอนอยูแลว มีอุปกรณและบุคลากรอยูเรียบรอยและเปนโรงเรียนที่ตั้งอยูริมคลองบางกอกนอย อยูใกลคลอง
ติดตอกัน การเดินทางก็สะดวกสบาย จึงขออนุญาตอําเภอบางกรวยขอยืมสถานที่วัดบางไกรนอกสรางเปนโรงเรียน
ประชาบาลตําบลบางกราง 2 โรงเรียนราษฎรบํารุงก็เลิกกิจการไป ตอมาอําเภอเมืองนนทบุรี  ไดโอนโรงเรียนใหไป
ขึ้นอําเภอบางกรวย ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2491 จึงใชชื่อใหมวา“โรงเรียนวัดบางไกรนอก” ตั้งแตนั้นเปนตนมา 

ในสวนของอาคารเรียนเดิมเปนแบบ ป.2 กวาง 8 เมตร ยาว 12 เมตร คณะกรรมการโรงเรียน   
สมัยนั้นเปนผูกอตั้งโดยใชงบบริจาค ในปพ.ศ. 2505 ทางราชการไดขยายการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 7 
โรงเรียนไดรับเงินงบประมาณ 330,000 บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถวน) และประชาชนบริจาคอีก 10,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถวน) จึงไดกอสรางอาคารหลังใหม แบบ 017  และในป  พ.ศ. 2521 จํานวนนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น
ทางราชการไดอนุมัติเงินงบประมาณ 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถวน) ประชาชนบริจาคสมทบอีก 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) จึงไดกอสรางอาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ 017 และไดสรางสิ่งกอสรางเพ่ิมเติม
อีกดังนี ้

 1.  ป พ.ศ. 2518 สรางบานพักครู แบบองคการฯ งบประมาณ  33,000  บาท  
2. ป พ.ศ. 2518 สรางสวม   ใชเงนิงบประมาณและบริจาคสมทบ 
3. ป พ.ศ. 2527 สรางถังเก็บน้ําฝน แบบ ฝ.33 ใชเงินงบประมาณ 30,000  บาท 
4. ป พ.ศ. 2529 สรางสวมแบบ สปช. 602/26 งบ ส.ส และบริจาค 130,000  บาท 
5. ป พ.ศ. 2531 สรางอาคารอเนกประสงค สปช. 201/26 ดัดแปลง งบประมาณ 280,000  บาท 
6. ป พ.ศ. 2541 สรางอาคารอเนกประสงค แบบ สปช.201/26 ดัดแปลง งบบริจาค 330,000  บาท 
ตอมาอาคารเรียนและอาคารประกอบหลังที่ 1 – 5 ชํารุดทรุดโทรม  ไมคุมคากับการซอมแซม        

ทางโรงเรียนจึงขออนุญาตรื้อถอนไปหมดแลว คงเหลืออาคารประกอบหลังที่ 6 ซึ่งใชเปนอาคารอเนกประสงคและ
โรงอาหาร ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง นําโดยนายอนุพงษ  กันพุม นายกองคการบริหาร
สวนตําบลบางขุนกอง  ไดใหความอนุเคราะหสรางอาคารเรียน 1 หลัง เปนตึก 5 ชั้น 20 หองเรียน ใหในป     
พ.ศ. 2551  แลวเสร็จในป พ.ศ. 2552 งบประมาณ 17,990,000 บาท 

ปจจุบันโรงเรียนมีพื้นท่ี 1 ไร 1 งาน 60 ตารางวา เปนที่วัด 326 ตารางวา และผูมีจิตศรัทธา คือ     
คุณยายพวง  แยมพรอม และนายนิพนธ  แยมพรอม บุตรชาย ไดบริจาคใหอีก 2 ครั้ง รวม 234 ตารางวา เพ่ือเปน
เกียรติและแสดงความขอบคุณตอผูบริจาคที่ดิน โรงเรียนจึงขอเพิ่มชื่อเปน “โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอม
อุปถัมภ)” และขอเครื่องราชอิสริยาภรณชั้น ร.ง.ช พรอมเครื่องหมายตอบแทนใหกับนายนิพนธ  แยมพรอม ผูเปน
บุตรชาย 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

สภาพชุมชน 
สภาพบริเวณโดยรอบเปนสวนผลไม ดานหนาโรงเรียนติดกับซอยวัดบางไกรนอก ดานทิศตะวันออก

ติดตอกับบาน  นายนิพนธ  แยมพรอม  ซึ่งเปนผูบริจาคท่ีดินใหกับโรงเรียน  ทิศตะวันตกติดตอกับวัดบางไกรนอก   
ดานทิศเหนือติดกับคลองบางกอกนอย  รอบ ๆ บริเวณโรงเรียนมีรั้วก้ันทั้ง 4 ดาน มีอาคารเรียนจํานวน  1  หลัง 
เปนตึกเปนอาคารแบบขององคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง ที่สรางใหในพ้ืนที่ของโรงเรียน  เพ่ือใชประโยชน
ในการจัดการเรียนการสอน สูง 5 ชั้น 20 หองเรียน ไดใชเปนหองเรียนตั้งแตชั้นที่ 1 – 3  จํานวน  9  หองเรียน
นอกนั้นใชเปนหองพิเศษตาง ๆ  เชนหองคอมพิวเตอร หองสมุด หองวิทยาศาสตร หองวิชาการ หองพยาบาล และ
หองประชุม ทุกชั้นของอาคารเรียนจะมีหองสวมชาย-หญิงและอางลางมือ นอกจากนี้ยังมีอาคารอเนกประสงค 1 หลัง
ใชเปนโรงอาหาร  และสถานที่จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน 
 ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชาวสวน ประชากรในเขตพื้นที่บริการหมู 3  และหมู  5  มี
ประมาณ 2,782 คน อาศยัอยูบริเวณใกลเคียงไดแก วัดบางไกรนอก คลองบางกอกนอย วัดไทยเจริญ  วัดอุทยาน 
อาชีพหลักของชุมชนเปนเกษตรกรทําสวน เนื่องจากเปนที่ราบลุมมีน้ําอุดมสมบูรณ นักเรียนนับถือศาสนาพุทธ 
100% ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดเฉลี่ยตอ
คน 96,000 ตอป ประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักทั่วไป คือ การทําบุญตักบาตรพระ 108 ซึ่งถือเปน        
วันสําคัญทางศาสนา 

ภารกิจ 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ)  เปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ทําหนาที่เปน

หนวยงานจัดบริการทางการศกึษาระดับโรงเรียน  มีภารกิจ   ดังนี้ 
   1.  ดานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบงเปน  2  ระดับ  คือ 
  1.1 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหแกเด็กวัย 4 – 5 ป เพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนาความ
พรอมทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และบุคลิกภาพเต็มศักยภาพตามวัยสมควร และมีความพรอมใน
การเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยนําครอบครัว 
ชุมชน และทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการศกึษา 
      1.2  จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ใหแกเด็กที่มีอายุอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ   
ตั้งแตอายุ 6 ป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ไดรับการศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
และมีคุณภาพตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด ใหเด็กทุกคนมีสิทธิและโอกาสเทาเทียมกันในการเขารับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีประสิทธิภาพ    
    2.  ดานการบริหาร 
   2.1 ดําเนินงานประสานความรวมมือในการพัฒนาการศึกษากับหนวยงานที่เก่ียวของ
ทุกระดับและใหความสําคัญของชุมชนตอการจัดการศึกษา ในการจัดทําแผนกลยุทธ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป การดําเนินงานตามโครงการ/แผนงานรวมทั้งโครงการพิเศษตาง ๆ ใหเปน ไปตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายตัวชี้วัดที่สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 กําหนด 
             2.2  ดําเนินงานตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัดทุกระดับ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

   2.3  ดําเนินการพัฒนาโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกณฑคุณภาพของจังหวัดนนทบุรี เกณฑมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคณุภาพการศกึษา (องคการมหาชน)  เพ่ือพรอมรับการประเมนิจากภายนอก  

สภาพการจัดการศึกษา 
จากสภาพการจัดการศึกษาที่ผานมา ไดสรุปและวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ)  อยางเปนกระบวนการ   ซึ่งดําเนินการแบบมีสวนรวมของบุคลากร
ทุกฝาย และองคกรตาง ๆ เพื่อนําผลการวิเคราะหมาจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
ปรากฏผลการวิเคราะห  ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (STRENGTHS) 
 ๑.  โรงเรียนพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย  สงเสริมการใช          

เทคโนโลยีทั้งมีการจัดกิจกรรรมสงเสริมดานดนตรี  กีฬาอยางตอเนื่อง 
๒.  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนํา  มีวิสัยทัศนเปนแบบอยางที่ดี  ดูแลเอาใจใส  เอ้ืออาทร      

ตอบุคลากรและนักเรียนอยางทั่วถึง  สรางบรรยากาศที่ดใีนโรงเรียน 
 ๓.  บุคลากรเปนผูมีประสบการณ  มีวุฒิดานการศึกษาในระดับดี มีศักยภาพ  และพัฒนาตนเอง           

ใหเปนผูมีความรู  ความสามารถ  ทันสมัย  ทันเหตุการณ  เปนแบบอยางที่ดี  มีความสามัคคี สรางชื่อเสียงใหแก
โรงเรียน เสริมสรางความสัมพันธที่ดีแกชุมชน  สงผลใหนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาคาเฉลี่ยของ 
สพป. นนทบุรี เขต 1  และ  สพฐ. 

 4.  โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา และมีคูมือในการปฏิบัติตามขอบขายงาน     
อยางชัดเจนสงผลใหระบบการบริหารมีความคลองตัว 

 5.  โรงเรียนมีการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณโดยทุกฝายมีสวนรวม ทําใหมีความโปรงใส 
การใชจายตรงกับความตองการ สงผลใหการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการของแตกลุมงาน บรรลุวัตถุประสงค 

 ๖.  โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยจัดทําเปนแผนกลยุทธ กําหนดวิสัยทัศน  
พันธกิจ เปาประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จ ในการนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางชัดเจน ครอบคลุมภารกิจทุกดาน 
สงผลใหการดําเนินงานของโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิผล 

 ๗.   โรงเรียนมีมาตรฐานของสถานศึกษาเพ่ือใชกําหนดคุณภาพการศึกษา และมีระบบการ
ประเมินภายใน สงผลใหการศกึษามีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

 ๘.  บุคลากรและชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของโรงเรียน สงผลใหการดําเนินงาน
เปนไปดวยความสมานฉันทและราบรื่น 

 ๙.  โรงเรียนสามารถใหบริการดานการศึกษาไดอยางทั่วถึง โดยเปดบริการทั้งในระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงผลใหชุมชนในเขตบริการไดรับสิทธิและโอกาสทางการศกึษา 
   ๑๐. โรงเรียนมีอาคารสถานที่เอื้อตอการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู และสงเสริมผลผลิตใหมี

คุณภาพ 

11. ครูทุกคนมีการศึกษาอยู ในระดับปริญญา และความมุ งมั่นในการพัฒนาในดานการจัด
กระบวนการเรียนรู 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

โอกาส (OPPORTUNITES) 
 ๑. โรงเรียนตั้งอยูใกลแหลงการเรียนรูและสถานที่สําคัญทางศาสนา เชน วัดบางไกรนอก           

วัดอุทยาน  วัดไทยเจริญ  ทําใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมตลอดจนภูมิ
ปญญาทองถ่ินอยางหลากหลาย 

 2.  โรงเรียนมีที่ตั้งอยูในบริเวณของที่ลุมสงผลใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะในการพัฒนาเปน      
แหลงเรียนรูและปลุกจิตสํานึกใหผูเรียนอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 3.  ชุมชนใหความรวมมือดวยดีทั้งในดานแรงงานและกําลังทรัพย จึงสงผลใหโรงเรียนไดรับ    
การพัฒนาดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 

 ๔.  โรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันแบบรอยเปอรเซ็นและนมจาก
องคการบริหารสวนตําบลอยางตอเนื่อง สงผลใหนักเรียนมีน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของเด็กไทย 

   ๕. ความกาวหนาดานเทคโนโลยีการสื่อสารสงผลใหโรงเรียนมีระดับการรับรูขอมูลขาวสารตางๆ
เพ่ิมขึ้น ทําใหการพัฒนาในดานการจัดกระบวนการเรียนรู 

๖.  นโยบายการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
สงผลใหครูมีระดับการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู   เพ่ิมมากขึ้น และเกิดผลดีตอการเรียนรูของนักเรียน 

 ๗.  โรงเรียนไดรับการสนับสนุนดานการเงิน  วัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยีจากชุมชน  และองคกร
ที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ  เชน องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี องคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง   
สํานักงานสิ่งแวดลอมจังหวัดนนทบุรี  ชมรมผูสูงอายุตําบลบางขุนกอง 

๘.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให
ความรวมมือกับโรงเรียนเปนอยางดีเสมอมา 

 ๙.  นักเรียนสวนใหญเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  และมีคานิยม         
ที่พึงประสงค ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ตลอดจนมีกิจกรรมการออมเงินอยางเปนระบบ เมื่อนักเรียน     
เขามาศึกษาในโรงเรียนทุกคนจะตอง  แบงสวนคาใชจายกับเงินออม ตามสภาพเศรษฐกิจของแตละครอบครัว 

จุดออน (WEAKNESSES) 
  1.  โรงเรียนขาดความพรอมดานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม เนื่องจากมีพ้ืนที่ใชสอยอยาง
จํากัดมาก ไมเพียงพอกับการใชงานบางอยาง เชน สนามกีฬา สวนเกษตร เปนตน 

 2.  งบประมาณใชในดานอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณมากกวาการพัฒนาผูเรียน     
 3.  วัสดุอุปกรณขาดการดูแลรักษาไมอยูในสภาพที่ใชงานไดดี 
 4. บุคลากรขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดานดนตรีไทย 

ดนตรีสากล และทักษะในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ 
 ๕.  การแบงงานตามโครงสรางการบริหารของโรงเรียนที่มีขอจํากัดในดานบุคลากรเนื่องจาก

บุคลากรมีนอย ทําใหเกิดสภาวะ“งานลนคน” ตลอดจนตองรับผิดชอบในงานที่ไมตรงกับความรูความสามารถ สงผล
ใหการดําเนินงานเกิดความลาชา 
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๖.  เนื่องจากครูตองรับผิดชอบภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป สงผลให
ประสิทธิภาพงานดานการสอนลดลง ขาดความตอเนื่องเชื่อมโยงทั้งในดานความรูและทักษะในดานงานสอน  เชน 
การสอนแบบโครงงาน  การวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งตองอาศัยเวลาอยางมากในการดําเนินกิจกรรม 

 อุปสรรค (THREATS) 
     ๑.  การดําเนินงานขาดการติดตามผล  ประเมินผลอยางเปนระบบตอเนื่องและขาดการนําผล 

จากการประเมนิมาตอยอดพัฒนาในปถัดไปอยางเปนระบบ 
 ๒. จากการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

การศึกษา (องคการมหาชน) พบวานักเรียนขาดทักษะการคิดสรางสรรคและจินตนาการขาดการใฝรูใฝเรียน   อัน
เนื่องมาจากขาดบุคลากรท่ีชํานาญในแตละสาขาวิชา 

 ๓. การประกอบอาชีพของผูปกครอง  ทําใหพอแมไมมีเวลาดูแลลูก สงผลใหเด็กเกิดความหวาเหว
และมีนิสัยกาวราว 

 ๔. หนวยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมสื่อยังปลอยใหมีสื่อลามกแฝงมาทางอินเตอรเน็ต 
ตลอดจนโฆษณาชวนเชื่อแฝงมาทางวิทยุและโทรทัศน  สงผลกระทบตอวัฒนธรรมที่ดงีามของเยาวชนไทย 

 ๕.  ชุมชนขาดความตระหนักถึงโทษภัยของเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การปลอยปละละเลยใหเด็ก
เปดเครื่องเลน ดีวีดี ซีวีดี ดูในสิ่งที่ไมเหมาะสมโดยขาดคําแนะนํา สงผลกระทบตอพฤติกรรมเสี่ยงไปในทางที่ไมพึง
ประสงคของนักเรียน 

 ๖. กระแสบริโภคนิยมในยุคโลกาภิวัฒน  สงผลใหเยาวชนเกิดการเลียนแบบวัฒนธรรมตางชาติที่
ไมเหมาะสม เชน  การแตงกาย  ทรงผม 

 ๗. ผูปกครองสวนใหญทอดทิ้งใหบุตรหลานให ปู ยา ตา และ ยายเปนผูดูแล ทําใหเกิดอุปสรรคใน
การเชื่อมโยงการเรียนรูของนักเรียนกับโรงเรียน 

 ความตองการ 
 1.  งบประมาณในการปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬา อุปกรณการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สนามเด็กเล็ก เวที หองสมุด ซอมแซมศาลาริมน้ํา รับสงนักเรียน ซอมแซมหองน้ํา 
หองสวม รั้ว และสถานที่อ่ืนที่ชํารุดทรุดโทรม  สามารถใชเปนโรงอาหารและใช จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู  ใหมี
สภาพคงทน  ถาวร  สะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย 

      2.  ครูที่สามารถจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอยางมีคุณภาพใน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดาน
ดนตรีไทย ดนตรีสากล 

 3.  การดูแลสนับสนุนอยางจริงจังจากหนวยงานบังคบับัญชา  หรือตนสังกัด 
 4.  ความรวมมือทุกดานในการจัดการศึกษาจากผูปกครอง ชุมชน  ภูมิปญญาทองถิ่น 
 5.  งบประมาณที่พอเพียงในการจัดการศึกษาใหบรรลุมาตรฐานคุณภาพ  
 6.  งบประมาณสนับสนุนคาสาธารณูปโภคของสถานศึกษา 
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แผนที่ตั้ง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําเนียบผูบริหาร 

ที่ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง ระยะเวลา 

1. นายจินดา  วิบูลยจันทร     ครูใหญ 9 ม.ค. 2476 - 31 ก.ค. 2477 
2. นายประหยัด   แจงคําขํา ครูใหญ 1 ส.ค. 2477 - 30 ก.ย. 2484 
3. นายเกลอ   สัตยามะระ ครูใหญ 1 ต.ค. 2484 – 30 ก.ย. 2517 
4. นายประเสริฐ   สุขอันนต ครูใหญ 1 ต.ค. 2517 – 30 ก.ย. 2518 
5. นายเทพมนตรี  อินเอ่ียม อาจารยใหญ 1 ต.ค. 2518 – 30 ก.ย. 2529 
6. นายบุญเลิศ  เสนียวงศ ณ อยุธยา ผูอํานวยการ 1 ต.ค. 2529 – 30 ก.ย. 2539 
7. นายกนก  เพชรนาค ผูอํานวยการ 1 ต.ค. 2539 – 19 พ.ย. 2546 
8. นายคัมภีร   โพธิ์รัตน ผูอํานวยการ 2 ธ.ค. 2546 – 15 พ.ค. 2549 
9. นายกนก  เพชรนาค ผูอํานวยการ 18 พ.ค. 2549 – 21 ม.ค. 2550 

10. นางลําพอง   จันทรถาวร รักษาการ 22 ม.ค. 2550 – 21 ก.พ. 2550 
11. นายสูงชัย  ขวัญเจริญทรัพย ผูอํานวยการ 22 ก.พ. 2550 – 30 พ.ค. 2551 
12. นายธนทัศน   อิทธิสริยานนท ผูอํานวยการ 2 มิ.ย. 2551 – 30 ก.ย. 2551 
13. นางสุมณฑา  สังขย้ิม รักษาราชการ 1 ต.ค. 2551 – 24 ธ.ค. 2551 
14. นางศภุพร   คลายเอม ผูอํานวยการ 25 ธ.ค. 2551 – 31 ต.ค. 2556 
15. นางสุมณฑา  สังขย้ิม รักษาราชการ 1 พ.ย. 2556 – 18 ธ.ค. 2556 



๘ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ที่ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง ระยะเวลา 

16. นางพนิดา   อุสายพันธ ผูอํานวยการ 19 ธ.ค. 2556 – 22 พ.ย. 2559 
17. นางสาวศรีสุดา  ดุริยานนท รักษาราชการ 23 พ.ย. 2559 – 22 ธ.ค. 2559 
18. นางสาลินี  สุขศิริ ผูอํานวยการ 23 ธ.ค. 2559 – ปจจุบัน 

ปรัชญา 
   ปฺญา นรานํ รตนํ   ปญญาเปรียบเสมือนเครื่องประดับของคนดี 

คําขวัญ 
   เรียนดี  มีภาวะผูนํา  คุณธรรมสูง 

เอกลักษณ 
   เนนวิชาการ 

อัตลักษณ 
เรียนดี  มีมารยาท 
 

โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนวัดบางไกรนอก 
 

 
 



๙ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ระบบโครงสรางการบริหารของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิการบริหารงานโรงเรยีนวัดบางไกรนอก 

 (แยมพรอมอุปถัมภ) 

ผูอาํนวยการโรงเรียน 

นางสาลินี  สขุศิร ิ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 

นายอนวุัตร  ธิระมาร 

หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ 

นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 

หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

นางสาวธนันพัชร  โพธิ์งามพุม 

หัวหนากลุมบริหารทัว่ไป 

นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ 

 งานธุรการ สารบรรณ  

การรายงาน  (นุชรีภรณ) 

 ระบบขอมูลสารสนเทศ         

(นุชรีภรณ) 

 เขตบริการและสํามะโนนักเรยีน  

(เพ็ญนภา) 

 งานอาคารสถานที ่ ดูแล 

 สาธารณปูโภค (ยุวด)ี 

 งานโสตทัศนูปกรณ (สทิธิพร) 

 งานสงเสรมิประชาธิปไตย 

  (แกวใจ) 

 ระบบรักษาความปลอดภัย 

อาคารสถานที่ และทรัพยสิน 

(นุชรีภรณ) 

 กรรมการสถานศกึษาและชุมชน 

(สุมาลี) 

 งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศกึษา (ธนันพัชร) 

 งานบริการสขุภาพอนามัย      

(จิราพร) 

 งานบริการอาหารกลางวันและ

โภชนาการ (ชฎาพร) 

 การประชาสัมพันธ (นุชรีภรณ) 

 ระเบียบวินยั ความประพฤติ

นักเรียน (พินทุสร) 
 การปองกันสารเสพตดิส่ิงมัวเมา 

(จิราพร,อนุวัตร) 

 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

(นัทจนันท,เณศรพี) 

 การวางแผนอัตรากําลัง สรรหา 

บรรจุ และแตงตั้ง   

(อนุวัตร,นชุรภีรณ) 

 จัดบุคลากรและเขาปฏิบัตงิาน 

(อนุวัตร,นุชรีภรณ) 

 พัฒนาความรูความสามารถ  

และการอบรม (อนุวัตร) 

 สงเสริมความกาวหนาใน

วิชาชีพ (อนุวัตร) 

 วินัยและการรักษาวินัย  

คุณธรรมจริยธรรมครู  

(อนุวัตร) 

 วิทยากรทองถิ่น  (สุมาลี) 

 ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

(อนุวัตร) 

 ความดี ความชอบขวัญกําลังใจ 

(อนุวัตร) 

 นโยบายและระบบ

งบประมาณ (พินทุสร) 

 งานจัดสรร และควบคุม

งบประมาณ (พินทุสร) 

 การเงิน การบัญช ีเบิกจาย

และรายงาน (เพ็ญนภา) 

 การควบคมุและตรวจสอบ

ภายใน (ยุวด)ี 

 ทะเบียนพัสดุ และสินทรพัย 

(อนุวัตร) 

 การจัดซื้อ จัดจาง  

(กนิษฐา) 

 ระดมทรพัยากร การจัดหา

รายไดและกองทุนการศึกษา 

(พะเยาว) 

 งานรานคาสวัสดิการ 

   (ทิพาภรณ,พิกุล,แกวใจ) 

 หลักสูตรและการสอน (ธนันพัชร) 

 การพัฒนากระบวนการเรยีนรู  

(ธนันพัชร,เพ็ญนภา) 

 การวัดผล ประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน (กนิษฐา) 

 งานทะเบียน และเอกสารสําคัญ  

(เพ็ญนภา,กนิษฐา) 

 การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา (ยุวด)ี 

 ประกันคุณภาพภายใน ภายนอก 

(ธนันพัชร) 

 การพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  

(อนุวัตร,ธนันพัชร) 

 การพัฒนาแหลงเรยีนรู   

(ยุวด)ี 

 หองสมุด (รวงทอง) 

 หนังสือเรียนและอื่น ๆ   

(ธนันพัชร,กนิษฐา) 

 ภูมิปญญาทองถิ่น, แหลงเรยีนรู 

(ชฎาพร,ยวุด)ี 

 แนะแนว และการดูแลนกัเรียน 

(นัทจนันท,เณศรพี) 

 สงเสรมิความรูทางวิชาการแก

ชุมชน (ธนันพัชร) 

 การนเิทศ พัฒนาคุณภาพ   

      (ธนันพัชร) 

 สงเสรมิคุณธรรม  

     (พะเยาว,ธนันพัชร) 

คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 



๑๐ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบางไกรนอก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นายอนุพงษ   กันพุม 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

นายอาทิตย   ภูกาญจนพรอย 

ที่ปรึกษา 

พ.ต.ท.มนตรี  สังขยิ้ม 

ที่ปรึกษา 

นายบุญเชิด  ชางเกิด 

รองประธาน 

พระครูนนทมงคลวิศิษฐ 

ผูแทนพระภิกษุ 

นายสวัสดิ์  เกษรมาลา 

ผูแทนองคกรชุมชน 

นายประทุม  สุภาเกตุ 

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

นายนพพร  แยมพรอม 

ผูแทนศิษยเกา 

นายณัชพงศ  ทักษิณไศล 

ผูแทนผูปกครอง 

นางสาววันทนีย  โสมะเกษตริน 

ผูแทนครู 

นางสาลินี  สุขศิริ 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

 



๑๑ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

วิสัยทัศน 
   โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แยมพรอมอุปถัมภ)  มุงจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน 
   ผูเรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค  และมีความเปนเลิศทางวิชาการ 
   รักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  โดยการสนับสนุนของชุมชนและทองถิ่น 

 

พันธกิจ 
  1.  จัดการเรียนรูตามมาตรฐานหลักสูตรใหสอดคลองกับวัย  และธรรมชาติของนักเรียน 
  2.  จัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีเปนสื่อในการแสวงหาความรูจากแหลงสารสนเทศตางๆ 
  3.  จัดการเรียนรูท้ังที่เปนสากล  และวัฒนธรรม  ประเพณีทองถิ่น 
  4.  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามของไทย และความมีระเบียบวินัย 
  5.  มุงเนนใหผูเรียนเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม พลังงาน  รวมถึงการใชอยางคุมคาและประหยัด 
  6.  สงเสริมใหผูเรียนใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  7.  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหมีทักษะตามกลุมสาระ  และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสารสองภาษาเพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการปฏิรูปการศึกษา 
 

เปาประสงค 
 ดานผูเรียน 

1. ผูเรียนไดเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ 
2. ผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ผูเรียนมีความรูที่เปนสากลบนพื้นฐานของความเปนไทย 
4. ผูเรียนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมและพลังงาน  ใชอยางคุมคาและประหยัด  
5. ผูเรียนรูจักประหยัด  อดออม  ใชชีวิตอยางพอเพียง 

 
 ดานครู/บุคลากร 
  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนสามารถใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ
แสวงหาความรูและพัฒนางาน   
 
 ดานบริหารจัดการ 

  1.  พัฒนาการศึกษาโดยนําระบบวงจรคุณภาพ PDCA มาใชในการดําเนินงานทุกขั้นตอน 
2.  ผูบริหารมีภาวะเปนผูนําและมีวิสัยทัศนในการบริหารและจัดการ 

  3.  ใชกระบวนการบริหารแบบ SBM ชุมชนและองคกรมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
  4.  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหาร 
 

 



๑๒ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ขอมูลพื้นฐานการศึกษา 

ขอมูลนักเรียนยอนหลัง  5  ป   
ปการศึกษา/ชั้น 2558 2559 2560 2561 2562 

อนุบาล 1 21 20 - -  

อนุบาล 2 21 20 21 26 19 

อนุบาล 3 - - 22 23 24 

รวมอนุบาล 42 40 42 49 43 

ประถมศึกษาปที่ 1 33 19 24 23 22 

ประถมศึกษาปที่ 2 32 32 22 29 24 

ประถมศึกษาปที่ 3 29 31 36 21 30 

ประถมศึกษาปที่ 4 31 30 31 38 19 

ประถมศึกษาปที่ 5 34 33 30 32 36 

ประถมศึกษาปที่ 6 29 33 33 31 29 

รวมประถมศึกษา 188 178 176 174 160 

รวมทั้งหมด 230 218 219 223 203 

แนวโนมในอนาคต  5  ป 
ปการศึกษา/ชั้น 2563 2564 2565 2566 2567 

อนุบาล ๒ 30 30 30 30 30 

อนุบาล ๓ 20 30 30 30 30 

รวมอนุบาล 50 60 60 60 60 

ประถมศึกษาปที่ 1 24 20 30 30 30 

ประถมศึกษาปที่ 2 22 24 20 30 30 

ประถมศึกษาปที่ 3 24 22 24 20 30 

ประถมศึกษาปที่ 4 30 24 22 24 20 

ประถมศึกษาปที่ 5 19 30 24 22 24 

ประถมศึกษาปที่ 6 36 19 30 24 22 

รวมประถมศึกษา 155 139 150 150 156 

รวมทั้งหมด 205 199 210 210 216 

 
 



๑๓ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

จํานวนคร ู

ที ่ ช่ือ - สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 

1. นางสาลินี   สุขศิริ 43 21 ผูอํานวยการ  
ชํานาญการพิเศษ 

กศ.บ./
กศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ/ 
การบริหารการศึกษา 

2. นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 29 6 ครู กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 

3. นางสาวทิพาภรณ  มะหิน 33 6 ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

4. นางยุวดี  ทองคาํ 33 5 ครู ค.บ. วิทยาศาสตร 

5. นางสาวธนันพัชร  โพธิ์งามพุม 
 

42 5 ครู ศษ.บ. เทคโนโลยีการสื่อสาร
และการศึกษา 

6. นายอนุวัตร  ธิระมาร 29 5  ครู ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 

7. นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 
 

37 4 ครู วทบ./ 
ศศ.ม. 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทางไม/ 
การสอนวิทยาศาสตร 

8. นางสาวกนิษฐา   วรรณวงษ 29 3 ครู ค.บ. คณติศาสตร 

9. นางสาวชฎาพร  เสารคํา 25 1 ครผููชวย ค.บ. ภาษาไทย 

10. นางสาวนัทจนันท  ซอนกลิ่น 24 1 ครูผูชวย ค.บ. ภาษาไทย 

11. นางสาวปาณิสรา   คาํมูล 26 1 ครูผูชวย ค.บ. คณิตศาสตร 

12. นางสาวจิราพร  ทองหนูนุย 34 1 ครูผูชวย กศ.บ. การศกึษาปฐมวัย 

 

ครูอัตราจางและลูกจางประจํา 

ที ่ ช่ือ - สกุล อายุ 
ประสบการณ
การสอน (ป) 

วุฒิ วิชาเอก จางดวยเงิน 

1. นางพะเยาว  เรืองออน 67 47 ค.บ. นาฏศิลป      
(ครูผูทรงคณุคาแหง
แผนดิน) 

สพฐ. 

2. นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย 29 7 ศ.ศ.บ. นาฏศิลป องคการบริหาร
สวนจังหวัด 

3. นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 30 6 ค.บ. สังคมศึกษา องคการบริหาร
สวนจังหวัด 

4. นางสาวรวงทอง  มาตผล 29 4 ค.บ. ภาษาไทย องคการบริหาร
สวนจังหวัด 



๑๔ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ที ่ ช่ือ - สกุล อายุ 
ประสบการณ
การสอน (ป) 

วุฒิ วิชาเอก จางดวยเงิน 

5. นางสาวแกวใจ  จําปาทอง 31 2 ค.บ. ภาษาไทย องคการบริหาร
สวนจังหวัด 

6. นางสาวนุชรีภรณ จันทรสิงห 32 - บธ.บ./ 
ศษ.ม. 

คอมพิวเตอรธุรกจิ/ 
การบริหารการศึกษา 

สพฐ. 

7. นายสิทธิพร  เกตุมี 5๘ - ม.ศ. 3 -  

 
จํานวนขอมูลครูและบุคลากร จําแนกตามหนาที่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา อายุเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่ํากวา  
ป.ตร ี

ป.ตร ี สูงกวา  
ป. ตร ี

นอยกวา 
30 ป 

30-50 ป มากกวา  
50 ป 

ผูอํานวยการโรงเรียน - 1 - - 1 - 1 - 
ครูประจําการ 1 11 - 11 1 6 6 - 
ครูอัตราจาง - 5 - 5 - 2 2 1 
ครูธุรการ - 1 - - 1 - 1 - 

ลูกจางประจํา 1 - 1 - - - - 1 
รวม 2 18 1 16 3 8 10 2 

 

เกียรติประวัติ 

           ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา 
ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา โรงเรียนวัดบางไกรนอกไดผานการตรวจสอบคุณภาพ
และยกระดับโรงเรียนคณุธรรม สพฐ.ระดับ ๒ ดาว 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทองสถานศึกษา
ยอดเย่ียม สงเสริมการใชนวัตกรรม PLC ดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
โครงการประกวดหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนที่
ประสบผลสําเร็จเปนประจักษ ครั้งที่ ๘ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 

 



๑๕ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 

(O-net) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑  
มีคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สูงเปน
ลําดับที่ ๑ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-net) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศกึษา ๒๕๖๑  
มีคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร      
สูงเปนลําดับที่ ๒ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-net) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศกึษา ๒๕๖๑  
มีคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร      
สูงเปนลําดับที่ ๕ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(National Test : NT) ชั้นประถมศกึษาปที่ ๓ ป
การศึกษา ๒๕๖๑  มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถดาน
ภาษา สูงเปนลําดับที่ ๓ ของเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(National Test : NT) ชั้นประถมศกึษาปที่ ๓ ป
การศึกษา ๒๕๖๑  มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถดาน
เหตุผล สูงเปนลําดับที่ ๑ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(National Test : NT) ชั้นประถมศกึษาปที่ ๓ ป
การศึกษา ๒๕๖๑  มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถดาน
คํานวณ สูงเปนลําดับที่ ๑ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-net) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศกึษา ๒๕๖๑  
มีคะแนนเฉลี่ยรวม ๔ กลุมสาระการเรียนรู สูงเปน
ลําดับที่ ๓ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-net) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศกึษา ๒๕๖๑  
มีคะแนนเฉลี่ยรวม ๔ กลุมสาระการเรียนรูสูงกวา
คาเฉลี่ยระดับประเทศ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

 



๑๖ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 
 มผีลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 

(National Test : NT) ชั้นประถมศกึษาปที่ ๓ ป
การศึกษา ๒๕๖๑  มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถทั้ง ๓ 
ดาน สูงเปนลําดับที่ ๑ ของเขตพ้ืนที่การศกึษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

เปนโรงเรียนขนาดเล็กที่มผีลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-Net) ปการศึกษา ๒๕๖๐ สูงกวาคาเฉลี่ย
ระดับประเทศโดยใชวิธีการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) รวมกับการจัดการ
เรียนการสอนวิธีอ่ืน ๆ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-net) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศกึษา ๒๕๖๑  
มีคะแนนเฉลี่ยรวม ๔ กลุมสาระการเรียนรูมี
พัฒนาการความกาวหนาสูงขึ้นเปนลําดับที่ ๗ ของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

ไดรับรางวัลระดับ เหรียญทอง เรื่องการสรางสื่อจาก
ฐานชุมชนสูการเรียนการสอนในชั้นเรียนในการคัดสรร
ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจําป ๒๕๖๒ 
ระดับภูมิภาค 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดแขงขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร (Science Show) ระดับประถมศึกษา 

สํานักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย
วิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษารังสิต 

ไดรับรางวัลชมเชย สถานศกึษาที่จัดกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานมีคุณภาพ ประจําป ๒๕๖๒ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

ไดรับรางวัลประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ระดับดีเดน  
เปนแบบอยางในการดําเนินดารโครงการการพัฒนา
การศกึษา และพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปน
พ่ีเลี้ยงโรงเรียน  ประจําป ๒๕๖๒ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัย และนวัตกรรม 

ไดรับรางวัล ระดับเหรียญทองง ในการคัดสรรผลงาน
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจําป ๒๕๖๒ 
“ระดบัประเทศ” เรื่องการสรางสื่อจากฐานชุมชนสู
การเรียนการสอนในชั้นเรียน 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

โรงเรียนดีไมมีอบายมุขประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
เนื่องในวันครูแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ 

 



๑๗ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 
ครูและ
บุคลากร

ทางการศึกษา 

นางสาวธนันพัชร  โพธิ์งามพุม, นางยุวดี  ทองคํา, 
นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ, นางสาวทิพาภรณ  มะหิน, 
นายอนุวัตร  ธิระมาร, นางสาวรวงทอง  มาตผล 
นางสาวเพ็ญนภา พันพินิจ,  นางสาวพิกุล  สีมาเพชร
นางสาวนุชรีภรณ  จันทรสิงห ไดรับรางวัลครูดีไมมี
อบายมุข ประจําป ๒๕๖๑ เนื่องในวันครูแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ 

นางสาวทิพาภรณ  มะหิน เปนครูผูฝกซอมนักเรียน 
ระดับเหรียญเงนิ  กิจกรรมการแขงขันเลานิทาน 
(Story Telling) ระดับชั้น ป.๔ -๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียนครั้งท่ี ๖๘ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
สพป.นนทบุรี เขต ๑ 

ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ  โรงเรียนอนุราช
ประสิทธิ์ 

นางสาวทิพาภรณ  มะหิน เปนครูผูฝกซอมนักเรียน 
ระดับเหรียญเงนิ  กิจกรรมการแขงขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.๑ 
-๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ ๖๘ ป
การศึกษา ๒๕๖๑ สพป.นนทบุรี เขต ๑ 

ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ  โรงเรียนอนุราช
ประสิทธิ์ 

นางสาวทิพาภรณ  มะหิน เปนครูผูฝกซอมนักเรียน 
ระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแขงขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.๔ 
-๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ ๖๘ ป
การศึกษา ๒๕๖๑ สพป.นนทบุรี เขต ๑ 

ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ  โรงเรียนอนุราช
ประสิทธิ์ 

นางสาวทิพาภรณ  มะหิน เปนครูผูฝกซอมนักเรียน 
ระดับเหรียญเงนิ  กิจกรรมการแขงขันตอศัพท
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด) ระดับชั้น ป.๑ -๖ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียนครั้งท่ี ๖๘ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
สพป.นนทบุรี เขต ๑ 

ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ  โรงเรียนอนุราช
ประสิทธิ์ 

นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ, นางสาวเพ็ญนภา พัน
พินิจ ไดสอบไลธรรมศึกษาชั้นเอก อุดมศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

แมกองธรรมสนามหลวง 



๑๘ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 
ครูและ
บุคลากร

ทางการศึกษา 

นายอนุวัตร  ธิระมาร, นางสาวพิกุล  สีมาเพชร, 
นางสาวธนันพัชร  โพธิ์งามพุม  ไดสอบไลธรรมศกึษา
ชั้นโท  อุดมศกึษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

แมกองธรรมสนามหลวง 

นางสาลินี  สุขศิริ, นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, 
นางสาวทิพาภรณ  มะหิน, นางยุวดี  ทองคํา, นางสาว
รวงทอง  มาตผล, นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย, 
นางสาวนุชรีภรณ  จันทรสิงห  ไดสอบไลธรรมศึกษา
ชั้นตร ีอุดมศกึษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

แมกองธรรมสนามหลวง 

นางสาวปาณิสรา  คํามูล ไดผานการทดสอบความรู
ตามหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเปนฐานดวย
ระบบ TEPE Online หลักสูตรการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขมครูผูชวยกอนแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงครู 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ และนางสาวเณศรพี  
ถนอมสินทรัพย เปนครูผูฝกซอมนักเรียนไดรับรางวัล
ระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแขงขัน “การฉีก  ตัด  
ปะ ดวยกระดาษ” ระดับปฐมวัย” งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียนครั้งท่ี ๖๘ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
สพป.นนทบุรี เขต ๑ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ และนางสาวเณศรพี  
ถนอมสินทรัพย เปนครูผูฝกซอมนักเรียนไดรับรางวัล
ระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมการแขงขัน “ปนดิน
น้ํามัน” ระดับปฐมวัย” งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ ๖๘ ปการศึกษา ๒๕๖๑ สพป.นนทบุรี เขต ๑ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาลินี  สุขศิริ ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา สงเสริมการใชนวัตกรรม PLC 
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
การประกวดหนวยงานและผูมีผลงานดีเดน ประสบ
ผลสําเร็จเปนที่ประจักษ ครั้งที่ ๘ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 



๑๙ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 
ครูและ
บุคลากร

ทางการศึกษา 

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ ไดรับรางวัลขาราชการ
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา
นนทบุรี เขต ๑ ประเภท ครูผูสอนดีเดน ป ๒๕๖๒ 

จังหวัดนนทบุรี 

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ, นางสาวรวงทอง  มาตผล, 
นางสาวพิกุล  สีมาเพชร, นางสาวพินทสุร  แสงเนตร, 
นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ, นางสาวปาณิสรา  คํามูล,
นางสาวธนันพัชร  โพธิ์งามพุม, นางกัญจนา  บัวพุม,  
นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย, นางยุวดี  ทองคํา, 
นางสาวทิพาภรณ  มะหิน, นางสาวชฎาพร  เสารคํา,  
นายอนุวัตร  ธิระมาร, นางสาวนัทจนันท  ซอนกลิ่น,  
นางสาวนุชรีภรณ  จันทรสิงห ไดรับรางวัล ครูดีของ
แผนดินขั้นพื้นฐานโครงการเครือขายครูดีของแผนดิน 
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

มูลนิธิครดูขีองแผนดิน 

นางสาวพินทุสร  แสงเนตร เปนครูที่ปรึกษา และ
สนับสนุนนักเรียนเขาประกวดแขงขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร (Science Show) ระดับประถมศึกษา 
ไดรับรางวัล ชมเชย เนื่องในงานสัปดาหวิทยาศาสตร 

สํานักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย
วิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา 

นางสาลินี  สุขศิริ ไดผานเกณฑการพัฒนามาตรฐานผู
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการ
ประเมินแนวใหมและกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จากสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นายอนุวัตร  ธิระมาร, 
นางสาวนุชรีภรณ  จันทรสิงห เปนครูผูสอนนักเรียน 
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขัน
กิจกรรมสภานักเรียน ระดับ ป. ๑ – ๖ งานศิลปหัต
กรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวธนันพัชร  โพธิ์งามพุม, นางสาวทิพาภรณ   
มะหิน  เปนครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแขงขัน ประกวดโครงงาน
คุณธรรม ระดับ ป. ๔ – ๖ งานศลิปหัตกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 



๒๐ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 
ครูและ
บุคลากร

ทางการศึกษา 

นางสาวนัทจนันท  ซอนกลิ่น ครูผูสอนนักเรียน ไดรับ
รางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันคัด
ลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป. ๑ – ๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวนัทจนันท  ซอนกลิ่น ครูผูสอนนักเรียน ไดรับ
รางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
กิจกรรมการแขงขันเรียงรอยถอยความ (การเขียนเรื่อง
จากภาพ) ระดับชั้น ป. ๑ – ๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวแกวใจ  จําปาทอง ครูผูสอนนักเรียน ไดรับ
รางวัล ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันทอง
อาขยานทํานองเสนาะ ระดับชั้น ป. ๑ – ๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวนัทจนันท  ซอนกลิ่น ครูผูสอนนักเรียน ไดรับ
รางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันกวี
เยาวชนคนรุนใหม กลอนสี่ (๔ บท) ระดับชั้น ป. ๔ – 
๖ งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป 
๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวนัทจนันท  ซอนกลิ่น ครูผูสอนนักเรียน ไดรับ
รางวัล ระดับเหรียญเงนิ กิจกรรมการแขงขันตอ
คําศัพทภาษาไทย (คําคมเติม) ระดับชั้น ป. ๑ – ๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป 
๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวชฎาพร  เสารคํา ครูผูสอนนักเรียน ไดรับ
รางวัล ระดับเหรียญเงนิ กิจกรรมการแขงขันตอ
คําศัพทภาษาไทย (คําคมเติม) ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป 
๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

 

 



๒๑ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 
ครูและ
บุคลากร

ทางการศึกษา 

นางสาวรวงทอง  มาตผล ครูผูสอนนักเรียน ไดรับ
รางวัล ระดับเหรียญเงนิ กิจกรรมการแขงขันทอง
อาขยานทํานองเสนาะ ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวพิกุล  สีมาเพชร, นางสาวธนวรรณ  ผวิบัวคํา 
ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล ระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป 
๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวพิกุล  สีมาเพชร, นางสาวธนวรรณ  ผวิบัวคํา 
ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป. ๑ – ๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป 
๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ ครูผูสอนนักเรียน ไดรับ
รางวัล ระดับเหรียญเงนิ กิจกรรมการประกวดเลา
นิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป. ๑ – ๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวธนันพัชร  โพธิ์งามพุม ครูผูสอนนักเรียน ไดรับ
รางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเลา
นิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวธนันพัชร  โพธิ์งามพุม, นางสาวทิพาภรณ  มะหิน 
ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล ระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม 
ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

 

 



๒๒ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 
ครูและ
บุคลากร

ทางการศึกษา 

นางสาวแกวใจ  จําปาทอง, นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 
ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล ระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการประกวดรองเพลงคณุธรรม ระดับชั้น    
ป. ๔ – ๖ งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ 
ประจําป ๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ ครูผูสอนนักเรียน ไดรับ
รางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันเวทคณติ 
ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ ครูผูสอนนักเรียน ไดรับ
รางวัล ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันคิด
เลขเร็ว ระดับชั้น ป. ๔–๖ งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวปาณิสรา  คํามูล ครูผูสอนนักเรียน ไดรับ
รางวัล ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันคิด
เลขเร็ว ระดับชั้น ป. ๑–๓ งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ, นางสาวเพ็ญนภา พันพินิจ 
ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล ระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภท
บูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช 
ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวพินทุสร  แสงเนตร ครูผูสอนนักเรียน ไดรับ
รางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร 
ระดับชั้น ป. ๑ – ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

 นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นางสาวนุชรีภรณ  จันทร
สิงห ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล ระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแขงขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร (Science Show) ระดับชั้น ป. ๔ – 
๖ งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป 
๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 



๒๓ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 
ครูและ
บุคลากร

ทางการศึกษา 

นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นางสาวรวงทอง  มาตผล 
ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล ระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางยุวดี  ทองคํา, นายอนุวัตร  ธิระมาร ครูผูสอน
นักเรียน ไดรับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แขงขันเครื่องรอน ประเภทรอนนานปลอยดวยมือ 
ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางยุวดี  ทองคํา, นายอนุวัตร  ธิระมาร ครูผูสอน
นักเรียน ไดรับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แขงขันการเครื่องรอน ประเภทรอนนานยิงยาง 
ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นางสาวรวงทอง  มาตผล 
ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล ระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการประกวดยุว
บรรณารักษสงเสริมการอาน ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นางสาวรวงทอง  มาตผล 
ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแขงขันการทาํหนังสือเลมเล็ก ระดับชั้น 
ป. ๔ – ๖ งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ 
ประจําป ๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นายอนุวัตร  ธิระมาร, 
นางสาวนุชรีภรณ  จันทรสิงห ครูผูสอนนักเรียน ไดรับ
รางวัล ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขัน
กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 



๒๔ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 
ครูและ
บุคลากร

ทางการศึกษา 

นางสาวทิพาภรณ  มะหิน, นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ 
ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแขงขันการใชเข็มทิศและคาดคะเน และ
การสะกดรอย ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวปาณิสรา  คํามูล, นางสาวแกวใจ  จําปาทอง 
ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแขงขันการผูกเงื่อนเดินทรงตัว และโยน
บอล ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวชฎาพร  เสารคํา ครูผูสอนนักเรียน ไดรับ
รางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันวาดภาพ
ระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
เรียนรู ระดับชั้น ป. ๑ – ๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวนัทจนันท  ซอนกลิ่น, นางสาวเพ็ญนภา  พัน
พินิจ ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแขงขันการ
ประดิษฐของใชจากเศษวัสดุเหลือใช ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป 
๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวเพ็ญนภา พันพินิจ, นางสาวจิราพร ทองหนูนุย 
ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
กิจกรรมการแขงขันการปนดินน้ํามัน ระดับปฐมวัย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป 
๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวเพ็ญนภา พันพินิจ, นางสาวจิราพร ทองหนูนุย 
ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล ระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแขงขันการสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ 
กระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 



๒๕ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 
ครูและ
บุคลากร

ทางการศึกษา 

นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นางสาวรวงทอง  มาตผล 
ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล ระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นางสาวรวงทอง  มาตผล, 
นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย ครูผูสอนนักเรียน 
ไดรับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันคีตะ
มวยไทย ระดับชั้น ป. ๑ – ๖ งานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวธนันพัชร  โพธิ์งามพุม, นายอนุวัตร  ธิระมาร 
ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล ระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการประกวดโครงงาน
อาชีพ ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ งานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวพิกุล  สีมาเพชร, นางสาวรวงทอง  มาตผล 
ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล ระดับเหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแขงขันจัดสานไมไผ
ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นายอนุวัตร  ธิระมาร, นางสาวนุชรีภรณ  จันทรสิงห 
ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล ระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแขงขันการสราง Web Pape ประเภท 
WebEditer ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

 



๒๖ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 
ครูและ
บุคลากร

ทางการศึกษา 

นายอนุวัตร  ธิระมาร, นางสาวนุชรีภรณ  จันทรสิงห 
ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล ระดับเหรียญเงนิ 
กิจกรรมการแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ 
(Presentation) ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นายอนุวัตร  ธิระมาร, นางสาวนุชรีภรณ  จันทรสิงห 
ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรมการแขงขันการสรางการตูนเรื่องสั้น (Comics 
trip) ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นายอนุวัตร  ธิระมาร, นางสาวนุชรีภรณ  จันทรสิงห 
ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล ระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแขงขันการสราง
การตูนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟฟค ระดับชั้น 
ป. ๔ – ๖ งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ 
ประจําป ๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวทิพาภรณ  มะหิน เปนครูผูฝกซอมนักเรียน 
ระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแขงขันเลานิทาน 
(Story Telling) ระดับชั้น ป.๔ -๖ งานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวทิพาภรณ  มะหิน เปนครูผูฝกซอมนักเรียน 
ระดับเหรียญเงนิ  กิจกรรมการแขงขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.๔ 
-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป 
๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวทิพาภรณ  มะหิน เปนครูผูฝกซอมนักเรียน 
ระดับเหรียญเงนิ  กิจกรรมการแขงขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.๑ 
-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป 
๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศกึษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

 



๒๗ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 
ครูและ
บุคลากร

ทางการศึกษา 

นางสาวทิพาภรณ  มะหิน เปนครูผูฝกซอมนักเรียน 
ระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแขงขันตอศัพท
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด) ระดับชั้น ป.๑ -๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวจิราพร  ทองหนูนุย, นางสาวเพ็ญนภา  พัน
พินิจ เปนครูผูฝกซอมนักเรียน ระดับเหรียญเงิน  
กิจกรรมการแขงขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.๔ -๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป 
๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวนัทจนันท  ซอนกลิ่น, นางสาวเพ็ญนภา  พัน
พินิจ เปนครูผูฝกซอมนักเรียน ระดับเหรียญเงิน  
กิจกรรมการแขงขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.๑ -๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป 
๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ, นางสาวเณศรพี  ถนอม
สินทรัพย เปนครูผูฝกซอมนักเรียน ระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแขงขันการ
สรางสรรคภาพดวยการปะติด ระดับชั้น ป.๔ -๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ, นางสาวเณศรพี  ถนอม
สินทรัพย เปนครูผูฝกซอมนักเรียน ระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแขงขันการ
สรางสรรคภาพดวยการปะติด ระดับชั้น ป.๑ -๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ, นางสาวเณศรพี  ถนอม
สินทรัพย เปนครูผูฝกซอมนักเรียน ระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแขงขันการวาด
ภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๔ -๖ งานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 



๒๘ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 
ครูและ
บุคลากร

ทางการศึกษา 

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ, นางสาวจิราพร  ทองหนู
นุย เปนครูผูฝกซอมนักเรียน ระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแขงขันศิลปสรางสรรค ระดับชั้น ป.๔ -๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจําป 
๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

นักเรียน เด็กหญิงญัฐณชิา  จันทรแยง, เด็กชายรัชชา
นนท  ทองเสน ไดรับรางวัลเหรียญเงินในการ
สอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร ระดับ
ประถมศกึษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจําป 2562 รอบแรก ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงอชิรัญญา  ขําภู ไดรับรางวัลเหรียญทอง 
ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร ระดับ
ประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจําป 2562 รอบแรก ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กชายพัทธนันท แจงอิ่ม, เด็กชายทศพร อนุเวช, 
เด็กชายกิตติศักดิ์  สาหลา ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง ในการแขงขันกิจกรรมการปน
ดินน้ํามัน ระดับชั้นปฐมวัย งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจําปการศึกษา 
2561 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงเจนรา  รม, เด็กหญิงวิชญาภรณ  อัตดอน, 
เด็กหญิงกัญญาภัค  ยศศรีวงศ ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ในการแขงขันกิจกรรมการสรางภาพดวย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจําปการศึกษา 2561 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

 

 



๒๙ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน เด็กหญิงฐปนรรฆ  ศิริพรรณ, เด็กหญิงวิธิตา  ชํานิกุล, 

เด็กหญิงณฐัธิดา  ออมชมภู ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแขงขันกิจกรรม
การประกวดประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใชของ
นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจําปการศกึษา 2561 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงสุภัสสร ทองมอญ, เด็กหญิงณัฎฐณิชา ปาเกลือ, 
เด็กหญิงณฐัรดา  ทักษิณไศล ไดรับรางวัลชมเชย ใน
การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science 
Show) ระดับประถมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห
วิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 

สํานักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ศนูย
วิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษารังสิต 

เด็กหญิงภาวินี  นันท,ี เด็กชายพัฒฏิพงษ  อภิชาติ
โยธิน, เด็กชายรัชพล  ยืนยง, เด็กหญิงกาญจนา  คําฟู, 
เด็กหญิงพริมา  แกวลัดดา, เด็กหญิงดารากรณ  อินทร
นุมพันธ, เด็กหญิงพรธิภา  เหมจั่น, เด็กหญิงประภากร  
สาสิงห, เด็กหญิงณัฐรดา  ทักษิณไศล ไดรับรางวัล
ระดับเหรียญเงนิ กิจกรรมการแขงขันกิจกรรมสภา
นักเรียน ระดับชั้น ป. 1-6 งานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงกุลิสรา  เทียนทอง, เด็กหญิงเปมิศา  จูฑะ
จันทร, เด็กหญิงณัชาพัชญ  ขําภู, เด็กหญิงอริสา  
เหลือจันทร ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแขงขันการประกวดโครงงานคณุธรรม ระดับชั้น 
ป.4-6 งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
69 ปการศึกษา 2562 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงฐิติรัตน  แกวคง ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น 
ป.1-3 งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ป
การศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

 

 



๓๐ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน เด็กหญิงณัฐิดา นิลประภา ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแขงขันเรียงรอย
ถอยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับชั้น ป.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 
2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงนภัสสร  สุขดี ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแขงขันทองอาขยานทํานอง
เสนาะ ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงแพรวา  แดนเสนา ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ 
ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงสุวรรณษา  ทรัพยทอง, เด็กหญิงอรอินทร  
ศรีสังข ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม กลอนสี (4 บท) 
ระดับชั้น ป.4-6 งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กชายธนพล  จันทรอู, เด็กชายปรเมศ  ทองมอญ 
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันตอ
คําศัพทภาษาไทย (คําคมเดิม) ระดับชั้น ป.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กชายธนพล  จันทรอู, เด็กชายปรเมศ  ทองมอญ 
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันตอ
คําศัพทภาษาไทย (คําคมเดิม) ระดับชั้น ป.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

 

 

 



๓๑ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน เด็กหญิงอธิชา  ขําภู, เด็กหญิงจันตรี  ชาย, เด็กหญิง

กษมา  แตงฉาย, เด็กหญิงนันรวี  กุลเที่ยง, เด็กหญิง
ศมน  แพรพรม ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การประกวดรองเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงมาริษา  ทรัพยทอง, เด็กหญิงเปมิศา  จูฑะ
จันทร, เด็กหญิงณัชาพัชญ  ขําภู, เด็กหญิงนิภาภรณ  
ครองผา, เด็กหญิงอริสา  เหลอืจันทร ไดรับรางวัล
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6 งาน
ศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงเจนรา  รม ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการประกวดเลานิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.
1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ป
การศึกษา 2562ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงชลธิชา  ยุคุณธร ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการประกวดเลานิทานคุณธรรม 
ระดับชั้น ป.4-6 งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ปการศึกษา 2562ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

 เด็กหญิงพีชญา  อนจีน, เด็กชายธาดา  แพรพรม 
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

 เด็กหญิงปญญาพร  โพยนอก, เด็กชายชุมพล  
อรัญญะนาค ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

 

 



๓๒ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน เด็กหญิงณฐัธิดา  ออมชมพู, เด็กหญิงลักษณสิตา  ตั้ง

สุข, เด็กหญิงวิธิตา  ชํานิกุล ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคณติศาสตร 
ประเภทบูรณาการความรูในคณติศาสตรไปประยุกตใช 
ระดับชั้น ป.4-6 งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ปการศึกษา 2562ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กชายนรวร  จันทรเอ่ียม ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.
1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ป
การศึกษา 2562ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงธัญชนก  ฟกหอม ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.
4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ป
การศึกษา 2562ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กชายกษิดิ์เดช  การุณศริิ ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการแขงขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 
2562ระดับเขตพ้ืนที่การศกึษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กชายธนดล  จันทรหลง, เด็กชายราชันย  อบกลิ่น 
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขัน
เครื่องรอน ประเภทรอนนานยิงยาง ระดับชั้น ป.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 
2562ระดับเขตพ้ืนที่การศกึษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กชายไชยวัฒน  ตอสกุล, เด็กชายโชคทวี เสนีวงศ ณ 
อยุธยา ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แขงขันเครื่องรอน ประเภทรอนนานปลอยมือ 
ระดับชั้น ป.4-6 งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ปการศึกษา 2562ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงธัญชนก  ฟกหอม, เด็กหญิงพาฝน  สังผัน, 
เด็กหญิงศศิวิมล  งามสมพงษ ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญเงนิ กิจกรรมการแขงขันประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 



๓๓ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน เด็กหญิงณัฐรดา ทักษิณไศล, เด็กหญิงสุภัสสร ทองมอญ, 

เด็กหญิงณฎัฐณิชา  ปาเกลือ ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแขงขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ระดับชั้น  
ป.4-6 งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ป
การศึกษา 2562ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กชายชญานนท อนจีน, เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสังข 
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2
กิจกรรมการแขงขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ
ทางวิทยาศาสตร ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กชายเทพยุทธ  สมจิตร, เด็กหญิงพีชญา  อนจีน,
เด็กหญิงณฐัิดา นิลประภา, เด็กชายกุลชวาล จูฑะจันทร, 
เด็กหญิงอัษฎาพร แตงพุก เด็กชายเศรษฐสิทธิ์ จําปา
ทอง, ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
แขงขันการผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น 
ป.1-3 งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ป
การศึกษา 2562ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กชายฤทธิ์พล  มาทัน, เด็กหญิงพาฝน  สังผัน, 
เด็กหญิงสุภัสสร  ทองมอญ ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแขงขันการทําหนังสือเลมเล็ก
ระดับชั้น ป. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงภาวินี  นันท,ี เด็กชายพัฒฏิพงษ  อภิชาติ
โยธิน, เด็กชายรัชพล  ยืนยง, เด็กหญิงกาญจนา  คําฟู, 
เด็กหญิงพริมา  แกวลัดดา, เด็กหญิงดารากรณ  อินทร
นุมพันธ, เด็กหญิงพรธิภา  เหมจั่น, เด็กหญิงประภากร  
สาสิงห, เด็กหญิงณัฐรดา  ทักษิณไศล ไดรับรางวัล
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขัน
กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ป. 1-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

 



๓๔ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน เด็กชายกิตติธัช  นามเมืองคุณ, เด็กหญิงลักษณสิตา  

ตั้งสุข, เด็กหญิงวิธิตา  ชํานิกุล, เด็กหญิงณฐัธิดา ออม
ชมพู, เด็กหญิงธนัชชา วงษปอม, เด็กหญิงณชิาพัชญ  
ขําภู ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
แขงขันการใชเข็มทิศและการคาดคะเน การสะกดรอย 
ระดับชั้น ป.1-3 งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงเหมือนฝน  สังผัน, เด็กหญิงภัคสดาพรรณ  
จงพัฒนพันธุ, เด็กหญิงฐปนรรฆ  ศิริพรรณ ไดรับ
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมการแขงขันการทาํหนังสือเลมเล็กระดับชั้น  
ป. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ป
การศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กชายรัชภาคย  รุงสวาง ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการแขงขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 
ระดับชั้น ป. 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กชายเศรษฐสิทธิ์  จําปาทอง, เด็กหญิงนันทิดา  
ฟองสาย, เด็กหญิงอรณชิา  ขืมจันทร ไดรับรางวัล
ระดับเหรียญเงนิ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการ
แขงขันการประดิษฐของใชจากเศษวัสดุเหลือใช 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 
ระดับชั้น ป. 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงทิพยอักษร  ฟูพันธ, เด็กหญิงนิภาภรณ  
ครองผา, เด็กหญิงณัฏฐณชิา ปาเกลือ, เด็กชายธนดล  
จันทรหลง, เด็กชายธนทัต  จันทรหลง, เด็กชาย
กันทรากร  นามสวาง, เด็กชายธีรธวัช  ภูอ่ิม,        
เด็กชายพศิน  คาซุง ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
กิจกรรมการแขงขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ป. 1-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 
2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 



๓๕ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน เด็กชายธีรพล  ชอปทุมมา, เด็กหญิงสุวธิดา พิสรักษ, 

เด็กหญิงณัชนันท เชิงโชติ ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
กิจกรรมการสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
ระดับชั้นปฐมวัย งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กชายเมธินทร  ภูอ่ิม, เด็กหญิงลัภสรดา โพธิ์ทองคํา, 
เด็กหญิงเมธาวี  เขียนนิล ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
กิจกรรมการปนดินน้ํามัน ระดับชั้นปฐมวัย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงฐิติรัตน  ดีหล,ี เด็กหญิงเพ็ชรประกาย  มาทัน 
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแขงขัน
ตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป. 4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 
2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงประภากร  สาสิงห, เด็กหญิงพรธิภา  เหมจั่น, 
เด็กหญิงปาริชาติ  ลังกะสูตร ไดรับรางวัลระดับ  
เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการ
แขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น 
ระดับชั้น ป. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน       
ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงปณัชญา  พลที, เด็กหญิงณัฎฐนิชา  วงษธนู, 
เด็กชายกันทรากร  นามสวาง ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญเงนิ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการ
แขงขันจักสานไมไผ ระดับชั้น ป. 4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงดารากรณ  อินทรนุมพันธ, เด็กหญิงพริมา  
แกวลัดดา, เด็กหญิงกุลิสรา  เทียนทอง ไดรับรางวัล
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม
การแขงขันการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น     
ป. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ป
การศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 



๓๖ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน เด็กชายธาดา  แพรพรม, เด็กหญิงสุธินันท  ตรีอุดม 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรมการแขงขันการสรางการตูนดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก ระดับชั้น ป. 1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กชายราชันย  อบกลิ่น, เด็กชายคมไผ  ยืนยง ไดรับ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันการ
สรางการตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ป. 4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 
2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงเพ็ชรประกาย  มาทัน, เด็กหญิงแพรวา  แดน
เสนา ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แขงขันการใชโปรแกรมนําเสอน (Presentation) 
ระดับชั้นป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงปณัฐชญา  พลที, เด็กชายกษิดิ์เดช  การุณศริิ 
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันการ
สราง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น    
ป. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ป
การศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงณฐัธิดา  นิลประภา ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการแขงขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ระดับชั้น ป. 1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงแพรวา  แดนเสนา ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการแขงขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ระดับชั้น ป. 4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

 

 



๓๗ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน เด็กหญิงฐปนรรฆ  ศิริพรรณ ไดรับรางวัลระดับเหรียญ

ทอง กิจกรรมการแขงขันเลานิทาน (Story  Telling) 
ระดับชั้น ป. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงปรายฟา  พลเทพ, เด็กหญิงฐิติรัตน  ดีหล ี
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันตอ
ศัพทภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด) ระดับชั้น ป. 1-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงณฐัธิดา  นิลประภา ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแขงขันศิลปสรางสรรค ระดับชั้น 
ป. 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ป
การศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงณฐัธิดา  ออมชมภู ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการแขงขันศลิปสรางสรรค ระดับชั้น ป. 
4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ป
การศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงสุธินันท  ตรีอุดม ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแขงขันการ
วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป. 1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงสุภัสสร  ทองมอญ ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแขงขันการ
วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป. 4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงเจนรา  รม, เด็กหญิงกรภัทร  เจียมอนุสรณ 
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรมการแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการปะติ 
ระดับชั้น ป. 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

 



๓๘ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน เด็กหญิงปยาภรณ  แจมนาม, เด็กหญิงฐปนรรฆ  

ศิริพรรณ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2กิจกรรมการแขงขันการสรางสรรคภาพดวย
การประติ ระดับชั้น ป. 4-6 งานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กหญิงธนิดา จอนเพ็ง, เด็กหญิงกิตตินันท ยศศรีวงศ, 
เด็กชายกอบสิน สุภาเกตุ ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
กิจกรรมการแขงขันประติมากรรม ระดับชั้น ป. 1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 
2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เด็กชายสุวัฒนชัย  โคกแพ, เด็กชายราชันย  อบกลิ่น, 
เด็กหญิงปรีชญาภรณ  จงเจริญ ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญเงนิ  กิจกรรมการแขงขันประติมากรรม 
ระดับชั้น ป. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

นักเรียนจํานวน 17 คน สอบไลไดธรรมศึกษาชั้นตรี
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2562 

การสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง 

นักเรียนจํานวน 42 คน สอบไลไดธรรมศึกษาชั้นโท
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2562 

การสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง 

นักเรียนจํานวน 18 คน สอบไลไดธรรมศึกษาชั้นเอก
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2562 

การสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

การพัฒนา IT โรงเรียน 
1) หองปฏิบัติการ 
  หองปฏิบัติการทางภาษา          หอง       -    ที่นั่ง 
  หองเรียนคอมพิวเตอร         1  หอง      21  เครื่อง 
  หองวิทยาศาสตร          1  หอง 

2) โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร ชนิดตั้งโตะ ทั้งหมด 31   เครื่อง   ไดรับจาก 
  เงินงบประมาณ   13 เครื่อง 
  รับการบริจาค/เอกชน  18 เครื่อง 

     ใชเพ่ือการบริหารจัดการ ทั้งหมด     2 เครื่อง 
 ใชงานได    1 เครื่อง 

    ใชในการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด    29 เครื่อง 
 ใชงานได 29 เครื่อง 

*อตัราสวนเครื่องคอมพิวเตอร ตอ นักเรียน 

คอมพิวเตอร 
เพ่ือการเรียนการสอน 

คอมพิวเตอรเพ่ือการบริหารจัดการ รวม 
(จํานวนเครื่อง) 

เฉลี่ยอัตราสวนเครื่อง
คอม:นักเรียน 

29 2 31 1:8 

 
เครื่องแท็บเล็ต (Tablet)      ทั้งหมด  63      เครื่อง ไดรับจาก  

 เงนิงบประมาณ    63 เครื่อง 
 รับการบริจาค/เอกชน   - เครื่อง 

  ใชเพ่ือการบริหารจัดการ ทั้งหมด   2 เครื่อง 
                     ใชงานได    - เครื่อง 

  ใชในการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด  65 เครื่อง 

*หองสมุด/แหลงเรียนรู/สื่อการเรียนรู 
 1)  หองสมุดมีขนาด 3.5 ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด 11,700  เลม 
  การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบดิวอ้ี คิดเปนรอยละ  80 ของนักเรียนทั้งหมด  

2) หองปฏิบัติการ 
 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร จํานวน  1 หอง 
 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน  1 หอง 
3)  คอมพิวเตอร จํานวน 31 เครื่อง 
 ใชเพ่ือการเรียนการสอน  29 เครื่อง 
 จํานวนนักเรียนที่สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศกึษาที่รายงานเฉลี่ย  90 คน   
       ตอวัน  คิดเปนรอยละ  40.90   ของนักเรียนทั้งหมด 

  ใชเพ่ือการบริหารจัดการ  2 เครื่อง 



๔๐ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

4)  แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
แหลงเรียนรูภายใน 

สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป 
ช่ือแหลงเรียนรู 

๑. หองคอมพิวเตอร 
๒. หองวิทยาศาสตร 
๓. หองสมุด 
๔. หองสหกรณนักเรียน 
๕. หองพยาบาล 
๖. แปลงเกษตร 
๗. หองประกอบอาหาร 
๘. สวนหยอม 

600  ครั้ง/ป 
400  ครั้ง/ป 
400  ครั้ง/ป 
400  ครั้ง/ป 
100  ครั้ง/ป 
100  ครั้ง/ป 
200  ครั้ง/ป 
100  ครั้ง/ป 

 
5) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

แหลงเรียนรูภายนอก 
สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป 

ช่ือแหลงเรียนรู 
๑.วัดบางไกรนอก 
๒.วัดอุทยาน 
๓.คลองบางกอกนอย 
๔.วัดไทยเจริญ 
๕.บานเรือนในชุมชน 
๖.การนํานักเรียนไปทศันศึกษานอกสถานที่ 
๗.เขาคายลูกเสือเนตรนารี 
๘.เขาคายคุณธรรม 

45  ครั้ง/ป 
30  ครั้ง/ป 
80  ครั้ง/ป 
20  ครั้ง/ป 
365  วัน 
2  ครั้ง/ป 
1  ครั้ง/ป 
1  ครั้ง/ป 

 
ยุทธศาสตรในการบริหาร 
  ยุทธศาสตรท่ี  1     ดานการจัดการศึกษาเพื่อความม่ังคง 
  ยุทธศาสตรท่ี  2     พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
  ยุทธศาสตรท่ี  3     พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตรท่ี  4     สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ   
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตรท่ี  5     เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  
 
 



๔๑ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ยุทธศาสตรที่  1  ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมัง่คง  
1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

1.2 โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 

1.3 โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ 

1.4 โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

1.5 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1.6 โครงการสรางเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ 

1.7 โครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม 

1.8 โครงการวันสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

1.9 โครงการสรางเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ยุทธศาสตรที่  2  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
2.2 โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 
2.3 โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ 

2.4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเปนเลิศ 

2.5 โครงการหองสมุดแหงการเรียนรู 
2.6 โครงการสงเสริมการเรียนรูคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 

2.7 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาเพื่อผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

2.8 โครงการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 

2.9 โครงการสงเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 

2.10 โครงการสงเสริมการศึกษาสูมาตรฐานสากล 

2.11 โครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

2.12 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

2.13 โครงการจัดการเรียนรูสูความพอเพียง 

2.14 โครงการสรางเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ 

2.15 โครงการ STEM Education 
2.16 โครงการโรงเรียนสีขาว 
2.17 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

2.18 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศกึษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

2.19 โครงการวันสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

2.20 โครงการปลอดขยะ (Zero Waste) 
2.21 โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน 

สสวท. 



๔๒ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ยุทธศาสตรที่  3  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3.1 โครงการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 

3.2 โครงการพัฒนาวิชาชีพ 

3.3 โครงการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

3.4 โครงการการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการ PLC 

ยุทธศาสตรที่  4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
4.1 โครงการสงเสริมการเรียนรูคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 

4.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาเพื่อผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

4.3 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน 

4.4 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน 

4.5 โครงการโรงเรียนสีขาว 

4.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศกึษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

4.7 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 

4.8 โครงการอาหารกลางวัน 

4.9 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

4.10 โครงการสรางเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 

4.11 โครงการสงเสริมสหกรณในโรงเรียน 
4.12 โครงการสงเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 

4.13 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธโรงเรียนสูชุมชน 

4.14 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

4.15 โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน 
สสวท 

ยุทธศาสตรที่  5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

5.2 โครงการสงเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 
5.3 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน 

5.4 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน 

5.5 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

5.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศกึษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 



๔๓ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

5.7 โครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม 
5.8 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 
5.9 โครงการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การใชงบประมาณ 
5.10 โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่และภูมิทัศน 
5.11 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.12 โครงการโรงเรียน วัด บาน ประสานใจ 
5.13 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 
5.14 โครงการจัดการศึกษาโดยความรวมมือของชุมชนและทองถิ่น 
5.15 โครงการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือสงเสริมการบริหารจัดการศึกษา 
5.16 โครงการสงเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 
5.17 โครงการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค 
5.18 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
5.19 โครงการปรับปรุงหองประชุมเกียรติยศ 
5.20 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป 
5.21 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน 
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ ) ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง (อบต.) องคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรี (อบจ.) โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ)  ปงบประมาณ 2563  ดังนี้ 

 
ที ่ รายการ จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 แผนงานจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

งานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนทั่วไป คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- อนุบาลปที่ 2 (19 คน x 1,700 บาท) 
- อนุบาลปที่ 3 (24 คน x 1,700 บาท) 

 
73,100 

 
32,300 
40,800 

 
1,700 บาท 

ตอคน 
ตอป 

2 แผนงานจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
งานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน : 
เงินอุดหนุนทั่วไป คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (22 คน x 1,900 บาท) 
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 (24 คน x 1,900 บาท) 
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 (30 คน x 1,900 บาท) 
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 (19 คน x 1,900 บาท) 
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (36 คน x 1,900 บาท) 
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (29 คน x 1,900 บาท) 

 
304,000  

 
41,800 
45,600 
57,000 
36,100 
68,400 
55,100 

 
1,900 บาท 

ตอคน 
ตอป 

3 องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

- เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 

 
812,000 

 
20 บาท/คน/วัน 

4 องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) 
     -     คาจางครูอัตราจาง 4 คน x 15,000 บาท  
     -     คาจางครูตางชาติ 1 คน x 59,000 บาท  

 
720,000 
531,000 

 
12 เดือน 
9 เดือน 

5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานนทบุรี เขต 1 
- คาจางเจาหนาที่ธุรการ โครงการคืนครูใหนักเรียน      
1 คน x 15,000 บาท  

 
180,000 

 
12 เดือน 

6 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

- รายไดสถานศึกษา 

 
77,100 

-คาสนับสนุนการศึกษา 
-เงนิบริจาค 

รวม 2,697,200  
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

 

การจัดสรรงบประมาณ 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) จัดสรรงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

รายการ งบประมาณเงินอุดหนุน หมายเหตุ 
จํานวน (บาท) รอยละ  

1.งานดําเนินการ 
  1.1 กลุมบริหารวิชาการ 
  1.2 กลุมบริหารงานบุคคล 
  1.3 กลุมบริหารงบประมาณ 
  1.4 กลุมบริหารทั่วไป 
  1.5 งบกลาง 

 
174,380 
43,000 
3,600 

40,000 
16,120 

 
62.93 
15.52 
1.30 

14.43 
5.82 

* คาสาธารณูปโภค 
100,000 บาท 

 

รวม 277,100 100  
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

การพิจารณางบประมาณตามโครงสรางการบริหาร 
 อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณป 2563 ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอม
อุปถัมภ) ครั้งที่ 3 /2562 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณดังนี้ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

อุดหนุนราย
หัวฯ 

รายได
สถานศึกษา 

อื่น ๆ 

กลุมบริหารวิชาการ 
1 พัฒนาคุณภาพการศกึษาปฐมวัย 13,500   
2 บานนักวิทยาศาสตรนอย 3,000   
3 พัฒนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ 35,600   
4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือความเปนเลิศ 45,610   
5 หองสมุดแหงการเรียนรู 7,200   
6 สงเสริมการเรียนรูคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 5,000   
7 พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาเพ่ือผูเรียนในศตวรรษที่ 21 1,000   
8 พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 1,000   
9 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 1,250   

10 สงเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 8,200   
11 สงเสริมการศึกษาสูมาตรฐานสากล 8,000   

12 อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 2,000   
13 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 8,420  95,290 

(งบเรยีนฟรี 15 ป) 

14 จัดการเรียนรูสูความพอเพียง 4,000   
15 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน 6,400  20,000 

(งบเรยีนฟรี 15 ป) 
16 สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  300,989.86 

(งบเรยีนฟรี 15 ป) 
- คาหนังสือเรยีน 
158,134.86 
- คาอุปกรณการ
เรยีน 71,395 
- คาเครื่องแบบ
นักเรียน 71,460 

17 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ 5,000  5,000 
(บ.ชากังราว) 

18 STEM Education 3,000   
19 โรงเรียนสีขาว 2,000   
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

อุดหนุนราย
หัวฯ 

รายได
สถานศึกษา 

อื่น ๆ 

กลุมบริหารวิชาการ (ตอ) 
20 โรงเรียนประชารัฐ 4,500  89,225 

( CP ALL) 
21 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาผาน

ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
4,000   

22 โรงเรียนสุจริต พินิจคุณธรรม 1,500   
23 พัฒนาโรงเรียนคณุภาพประจําตําบล 3,000   
24 โรงเรียนคณุภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 
1,000   

รวมงบประมาณกลุมบริหารวิชาการ 174,380  510,504.86 
กลุมบริหารงบประมาณ 
1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 2,000   
2 การควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช

งบประมาณ 
1,600   

3 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป 3,000   
รวมงบประมาณกลุมบริหารงบประมาณ 3,600   
กลุมบริหารงานบุคคล 
1 พฒันาวิชาชีพ 40,000   
2 เสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน   30,000 
3 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย

กระบวนการ (PLC) 
3,000   

รวมงบประมาณกลุมบริหารงานบุคคล 43,000  30,000 
กลุมบริหารทั่วไป 
1 ปรับปรุงอาคาร สถานท่ีและปรับภูมิทัศน 10,000 30,000 350,000 
2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2,000   
3 วันสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 6,000   
4 โรงเรียน วัด บาน ประสานใจ 2,000   
5 ระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 1,000 20,300 

(ประกัน) 
 

6 อาหารกลางวัน   812,000 
(อบต.) 



๔๘ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

อุดหนุนราย
หัวฯ 

รายได
สถานศึกษา 

อื่น ๆ 

กลุมบริหารทั่วไป (ตอ) 
7 โรงเรียนสงเสริมคุณภาพ 2,000   
8 สรางเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 1,500   
9 สงเสริมสหกรณในโรงเรียน   25,000 

(สหกรณ) 
10 พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 6,000  16,743 

(หนังสือเรียน) 
11 จัดการศึกษาโดยความรวมมือของชุมชนและทองถ่ิน 1,000  120,000 

(ทุนการศึกษา) 
12 พัฒนาเว็บไซตเพ่ือสงเสริมการบริหารการจัดการศึกษา 2,000   
13 สงเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 2,500   
14 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 100,000* 30,000  
15 โรงเรียนปลอดขยะ 2,000   
16 พัฒนางานประชาสัมพันธโรงเรียนสูชุมชน 2,000   
17 ประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน   9,250  

(สพป.) 
รวมงบประมาณกลุมบริหารงานทั่วไป 140,000 80,300 1,332,993 

งบกลาง 
1 งบสํารองจาย 16,120   

รวมงบประมาณงบกลาง 16,120   
รวมงบประมาณท้ังหมด 377,100 80,300 1,875,497.86 

2,332,897.86 
    

 
 

 
  



๔๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 2 
ผลการดําเนินงาน 

 
 
 

 



๕๐ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบางไกรนอก ปการศึกษา 2562 
ผลการดําเนินงานในภาพรวม 
 โรงเรียนไดจัดทําโครงการเพ่ือสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ  ตามที่
หลักสูตรแกนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  โครงการสวนใหญประสบผลสําเร็จดวยดี  จากความรวมมือของ
ผูบริหาร  คณะครู  นักเรียน  ผูปกครอง  และชุมชน   
 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ 
 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
พัฒนากลุมสาระการเรียนรู 8 
กลุมสาระ 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากกิจกรรม 
  1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีกิจกรรมสนับสนุนดานวิชาการทั้งในและนอกหองเรียน 

2. นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาดานวิชาการ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉลี่ยทุกวิชา  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2562 ดังนี้  

ชั้นประถมศึกษาปที่  1  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  85.98 
ชั้นประถมศึกษาปที่  2  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  86.11 
ชั้นประถมศึกษาปที่  3  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  85.28 
ชั้นประถมศึกษาปที่  4  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  86.19 
ชั้นประถมศึกษาปที่  5  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  84.71 
ชั้นประถมศึกษาปที่  6  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  83.74   

 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉลี่ยรายวิชา  ปการศึกษา 2561 ดังนี้ 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  87.01 
 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  86.11 
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  81.49 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    
  รายวิชาสังคมศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  85.88 
  รายวิชาประวัติศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  84.07  



๕๑ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา  และพลศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  88.75 
กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  89.50 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  และเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  88.44 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

  รายวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  86.09 
    รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  76.00 

 
ปญหา/อุปสรรค 

1. บางกลุมสาระมีกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไว ทําใหมีปญหาในการบริหารเวลา และ
การบริหารงบประมาณ 
             2. กิจกรรมของกลุมสาระที่กําหนดไวในโครงการคอนขางมาก ทําใหมีการทํางานทบัซอนกันบาง     
 
ขอเสนอแนะ/รายละเอียดอื่น ๆ 
 กิจกรรมบางกิจกรรมของแตละกลุมสาระสามารถนํามาบูรณาการรวมกันได 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ือความเปนเลิศ 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียน
อยางตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากกิจกรรม 

1. ผลการทดสอบระดับชาติ NT ประจําปการศกึษา 2561  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
คะแนนรวมทั้ง  3  ดานไดเปนลําดับที่ 1  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 ความสามารถดานคาํนวณ  ไดเปนลําดับที่ 1  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ความสามารถดานเหตุผล  ไดเปนลําดับที่ 1  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ความสามารถดานภาษา  ไดเปนลําดับที่ 3  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
2. ผลการทดสอบระดับชาติ O-net ประจําปการศึกษา 2561  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  

คะแนนรวม  5  กลุมสาระการเรียนรู   ไดเปนลําดับที่ 3 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ไดเปนลําดับที่ 1  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ไดเปนลําดับที่ 2  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ไดเปนลําดับที่ 4  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา 
  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ไดเปนลําดับที่ 6  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
ปญหา / อุปสรรค 
  1. การดําเนินงานของโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือความเปนเลิศ  ผลการดําเนินการ                
ไมบรรลุวัตถุประสงคบางขอ  เนื่องจากการแขงขันงานศลิปะหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69   เลื่อนจากจัดการ
แขงขันไปในปงบประมาณ2563 
  2. การวางแผนการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการใชงาน 
 
ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
   การวางแผนจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับสถานการณ  เพ่ือใหเพียงพอในการพัฒนาผูเรียนตอไป 

 

 



๕๓ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

 ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โครงการการควบคุม ตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการใช
งบประมาณ 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทุกคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากกิจกรรม 

๑. การบริหารงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนเปนไปดวยความโปรงใสถูกตองตามระเบียบของ
ทางราชการ 

๒. ระบบการตรวจสอบภายในของโรงเรียนเขมแข็ง และเปนปจจุบัน สามารถตรวจสอบได 
๓. ระบบบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอการจัดการศึกษา 
๔. สามารถผานเกณฑตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

 ปญหา / อุปสรรค 
เนื่องจากปการศึกษา 2562  มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง ฉบับแกไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 2560 ทํา

ใหมีการปรับปรุงหนังสือเรียนเปนหลักสูตรใหม ระดับชั้น ป. ๒ และ ป.๕ ทําใหมีปญหาในการสงหนังสือจากผูขาย
เนื่องจากขาดตลาดและบริษัทผูผลิตผลิตไดไมทัน ทําใหการเบิกจายงบคาหนังสือเรียนลาชาออกไป 
 
ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
 มีการจัดทําบัญชีคุมเปนปจจุบันทุกครั้งที่มีการเบิกจาย มีการจัดทําบัญชีเงินคงเหลือประจําวันเปนปจจุบัน 
โปรงใสและตรวจสอบได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑. งบประมาณจากทางราชการ 

๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทุกคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 

๑.  ผูเรียนเห็นคุณคาขององคความรูตางๆ  นําความรูและประสบการณที่ไดรับมาใชพัฒนาตนเอง 
  ๒.  กิจกรรมชวยเพ่ิมพูนประสบการณของผูเรียนไดฝกฝนทักษะ ไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง 
  3.  ทําใหผูเรียนไดคนพบความสนใจ  ความถนัด  และสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนา 
ความสามารถพิเศษของตน  
  4.  เสริมสรางคุณลักษณะดีเดนของความเปนประชาธิปไตย  เปนผูนํา  ผูตาม  ฝกแสดงความคิดเห็น และ
ฝกความรับผิดชอบ 
  5. พัฒนาบุคลิกภาพ  เจตคติ  คานิยมในการดําเนินชีวิตและเสริมสรางศลีธรรม  จริยธรรม 
  6. ผูเรียนมีจิตสํานึกทําประโยชนเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
 
 ปญหา / อุปสรรค 

  เนื่องจากพื้นที่โรงเรียนมีขนาดจํากัดทําใหเปนอุปสรรคตอการจัดกิจกรรมบางอยาง เชน กิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี มีกองลูกเสือสํารองและกองลูกเสือสามัญ เมื่อทํากิจกรรมเสียงและพ้ืนที่มักจะซอนทับกัน 
               
ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
  จัดกิจกรรมโดยวางแผนรวมกันระหวางลูกเสือสํารองและกองลูกเสือสามัญ เพื่อลดปญหาในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การเงินและพัสดุ 

 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทุกคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 

ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 
๑. การบริหารงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนเปนไปดวยความโปรงใสถูกตองตามระเบียบ

ของทางราชการ 
๒. ระบบการบริการวองไวและบริการดวยความเต็มใจยิ้มแยมแจมใส 
๓. ระบบบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอการจัดการศึกษา 
๔. สามารถผานเกณฑตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 ปญหา / อุปสรรค 
การเบิกจายเงินคาหนังสือเรียนทําไดลาชา เนื่องจากมีปญหาในการสงมอบหนังสือเรียนที่ไมครบตาม

จํานวนที่สั่งซื้อ รานคาไมสามารถสงของไดทันตามกําหนด  
 

ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
 การเบิกจายการเงินและพัสดุเปนไปตามระเบียบและมีเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวนทุกรายการ ไมมี
ความลาชาในการเบิกจาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 
 ๑.  นักเรียนมีความรูและทักษะตามมาตรฐานการเรียนรูในทุกกลุมสาระ 

๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระเพิ่มข้ึน 
๓. นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (O-net) เพ่ิมขึ้น  
๔. นักเรียนมีผลการทดสอบ NT ที่เพ่ิมข้ึน  
๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได  
๖. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ดานกระบวนการจัดการเรียนรู เพ่ือใหเปนผูแนะนําและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ใหนักเรียน
สามารถเรียนรูดวยตนเอง  

๗. โรงเรียนเปนศูนยกลางการเขาถึง ICT และระบบ Digital 
 
 ปญหา / อุปสรรค 

  เนื่องจากท่ีไดรับงบประมาณจาก บริษัท ซีพีออลล  จํากัด ใหจัดทําโครงการการพัฒนาทักษะ Active 
Learning ของครูและนักเรียน จํานวน ๙๐,๐๐๐ บาท และโครงการเปลี่ยนขยะอินทรียใหมีมูลคา สูการพัฒนา
สิ่งแวดลอม จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ทําใหตองมีการวางแผนการดําเนินกิจกรรมและ
สอดแทรกเขาไปในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ และดําเนินโครงการตามแผนการที่กําหนดไวโดยเรงดวน 
               
ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
  - 
 

 

 

 



๕๗ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล
จนจบการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 

ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 
๑. การบริหารจัดการงบประมาณเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษา 
๒. นักเรียนไดรับสิทธิประโยชนจากนโยบายของรัฐ 
๓. โรงเรียนเบิกจายงบประมาณเงินสนับสนุนการการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานไดถูกตองตามระเบียบ 

 ปญหา / อุปสรรค 
          - การเบิกจายคาหนังสือเรียนทําไดลาชาเนื่องจากผูขายไมสามารถสงของไดตามกําหนดเวลา เพราะมีการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรของระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ และ ระดับชั้นประถมศกึษาปที่ ๕ 
 - ปญหาการเรียกเก็บใบเสร็จคาเครื่องแบบนักเรียนจากผูปกครองใบเสร็จบางคนไมสมบูรณ หรือบางคน
ไมไดสงใบเสร็จคืน 
 
 ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
  -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โครงการสรางเสริมวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 
  ๑.  นักเรียนเคารพในกฎระเบียบของโรงเรียน 
  ๒.  นักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง โรงเรียน  สังคม 
  ๓.  นักเรียนรูจักวิถีชีวิตประชาธิปไตย ประพฤติปฏิบัติตนอยางถูกตอง 
  ๔.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุม การเปนผูนํา ผูตามและการทํางานรวมกันอยางมีความสุข 
 
 ปญหา / อุปสรรค 
          - 
 
 ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โครงการ อนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 
  1. นักเรียนมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม 
  2. นักเรียนมีความรับผิดชอบตอสวนรวมไดดี 
  3. นักเรียนปฏิบัติตนจนเปนนิสัยที่ดี และขยายผลไปสูผูปกครองและสังคม 
 
 ปญหา / อุปสรรค 
  -  
 
ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมทิัศน 
และความปลอดภัย 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 
  นักเรียนรูสึกปลอดภัยเมื่ออยูภายในบริเวณโรงเรียน  เอื้อตอการเรียนรู และการจัดการเรียนการสอนทุก
กลุมสาระ  สื่ออุปกรณในหองเรียนและหองพิเศษมีความพรอมกับนักเรียนและครูผูสอนและการใหบริการดาน
สถานที่แกชุมชน  
ปญหา / อุปสรรค    

การซอมแซมอาคารเรียนทําการซอมไดยากเพราะมีเด็กนักเรียนและบุคลากรใชงานอยูตลอด 
ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ  

  -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โครงการอาหารกลางวัน 

 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 
  1. นักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารที่มีคุณคา และมีประโยชนตอรางกายเพียงพอตอความตองการ  
    2. นักเรียนสวนใหญพึงพอใจกับรายการอาหารที่จัดให โดยประเมินจากการรับประทานอาหารไดหมด 
และจากการเติมอาหารของนักเรียน  
    3. นักเรียนไดรับความรูเรื่องโภชนาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงรูจักเลือกรับประทาน 
และมีความพอประมาณในการรับประทาน  
    4. การจัดระเบียบวินัยในการใชบริการของโรงอาหาร ชวยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นและดูเรียบรอย 
สวยงาม  
    5. นักเรียนรูจักความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการใชโรงอาหาร และการดูแลรักษาความสะอาดโดย
เจาหนาที่กลุมสี 
 
ปญหา / อุปสรรค 
  1. ถึงแมนักเรียนจะทราบถึงประเภทของอาหารที่มีคุณคา แตในทางปฏิบัตินักเรียนบางสวนยังคง เลือก
ซื้ออาหารตามความชอบของตนเอง และนักเรียนบางสวนยังคงซื้ออาหารอ่ืนมาเพ่ิมเติม ซึ่งเปนความพอดี 
    2. ผูปกครองบางคนตามใจบุตรหลานในเรื่องการบริโภค ทําใหมีปญหาในการรับประทานอาหารที่ 
โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษาปที่ 1               
 
ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
  1. ขอความรวมมือจากคุณครูที่ทําการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูสอดแทรกความรูในเรื่องประโยชน 
ของการรับประทานอาหารที่มีคุณคา รวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณในการ 
รับประทานดวย 
   2. ใหประธานกลุมสีทําหนาที่ในการปลอยแถวนักเรียน เพื่อเดินเขาสูโรงอาหาร และรักษาระเบียบ วินัย
ของนอง ๆ จนกวาจะเริ่มรับประทานอาหาร 
    3. ในขณะรับประทานอาหารนักเรียนมักจะพูดคุยเสียงดัง ขอความรวมมือจากคุณครูที่ทําหนาที่ครูเวร ใน
วันนั้น ๆ ตักเตือนดวย     



๖๒ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School)  

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียน
อยางตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 
  1.  บุคลากรครูและนักเรียนทุกคนใหความรวมมือในการคดัแยกขยะที่สามารถนํามาขายเพิ่มมูลคาได 
  2.  นักเรียนมีความรูในการคัดแยกขยะ 

 
 ปญหา / อุปสรรค 
  - 
ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
 ผูรับผิดชอบโครงการจะพัฒนาตนเองในการแสวงหาความรู และเปนแบบอยางที่ดีในการคัดแยกขยะและ
การลดขยะในโรงเรียน เพ่ือใหบุคลากรและนักเรียนรวมมือในโครงการอยางยั่งยืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โครงการสงเสริม สนับสนุน
เอกสารงานวิชาการ 

 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 

1. โรงเรียนมีการจัดการเอกสาร แบบรายงานผลตางๆ ครบตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  
2. โรงเรียนบริหารจัดการดานเอกสารอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ สะดวกตอการสืบคน 

 
ปญหา / อุปสรรค 
  - 
 
ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
 ใหมีการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอยางตอเนื่อง และจัดเก็บขอมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู

ไปดวย เพ่ืองายตอการสืบคนและนําไปใชประโยชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โครงการหองสมุดแหงการเรียนรู

  

 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 

1. การดําเนินกิจกรรมตางๆตามที่กลาว ทั้งนักเรียนและคณะครูทุกคนใหความรวมมือ เปนอยางดีและ
ประสบความสําเร็จ   

2. นักเรียนเขารวมกิจกรรมดวยความสนใจและกระตือรือรน เชนกิจกรรมสัปดาหหองสมุด,กิจกรรม
วิชาการนักเรียนทุกไดเขารวมกิจกรรม  ไดรับความรูและความเพลิดเพลินกับการทาํกิจกรรม 

3. ผูอํานวยการโรงเรียนมีสวนชวยสนับสนุนในการจัดหาแนวรวมจากหนวยงานสถานศึกษาในการจัด
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหองสมุด  และนอกจากนี้ผูปกครอง นักเรียน ชุมชนยังบริจาคหนังสือเปนจํานวนมาก เพ่ือ
สงเสริมนิสัยรักการอาน และหนังสือที่หลากหลาย ทําใหหองสมุดมีคุณภาพนาเขาใชบริการจนถึงปจจุบัน สงผลให
ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ จากการประกวด“โครงการสงเสริมนิสัย
รักการอานมีคุณภาพ” และยังมีกิจกรรมสุดยอดนักอาน มอบรางวัลใหกับนักเรียนที่มีนิสัยรักการอานและบันทึก
การอานที่ไดมากที่สุดของชั้นเรียนในแตละปการศึกษา 
        4.  การสงเสริมนักเรียนใหมีนิสัยรักการอาน รูจักใชหองสมุดเปนแหลงศึกษาคนควาหาความรูในเรื่อง
ตางๆ และเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
          5.  หองสมุดมีหนังสือประเภทตาง ๆ มากเพียงพอกับความตองการของนักเรียน 

6.  หองสมุดสงเสริมใหนักเรียนกาวสูการเปนชาติอาเซียนไดอยางมั่นคง 
 
 ปญหา / อุปสรรค 
  1. หองสมุดตั้งอยูชั้นที่ 4 ของอาคารเรียนซึ่งถือวาอยูสูงมาก ทําใหการบริการไมสะดวกเทาที่ควร 
          2. ในแตละวันชวงพักกลางวัน นักเรียนมีภาระงานมากที่ตองทําในหองเรียนจึงทําใหการใชหองสมุดของ
นักเรียนมีไมมากเทาที่ควร 
          3. นักเรียนที่ใชบริการยืมหนังสือในหองสมุด เมื่อยืมแลวบางคนไมคืนหนังสือตามเวลาที่กําหนดทําให
เจาหนาที่หองสมุดตองมีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น 
          4. นักเรียนบางคนยังไมรูจักวิธีการใชหนังสือ  ไมระมัดระวังในการเปดปดหนังสือการยืมหนังสือขาดความ 
รับผิดชอบจึงเกิดการสูญหายหรือฉีกขาดในบางครั้ง 
          5. นักเรียนลดความสนใจการอานจากหนังสือเพราะการใชสมารทโฟนที่บาน 



๖๕ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
1. กระตุนและประชาสัมพันธการใชหองสมุด แนะนําหนังสือใหมๆใหนักเรียนสนใจ 
2. ปลูกนิสัยใหนักเรียนมีนิสัยในการใชหนังสืออยางระมัดระวัง  แนะนําการใชอยางถูกวิธี 
3. จัดมุมที่นาสนใจการบริการหองสมุดเคลื่อนที่ อานสบายๆชายน้ําและสวนหนังสือชั้นลางและจัด

กิจกรรมใหความรูในหองสมุดเพ่ือใหนักเรียนเขาไปใชบริการ 
4. จัดบริการหองสมุดเคลื่อนที่ไวตามจุดตางๆเพ่ือเปนแหลงเรียนรูของนักเรียน 
5. จัดกิจกรรมการประกวดกิจกรรมสุดยอดนักอาน และมอบเกียรติบัตรแกผูท่ีอานหนังสือมมากที่สุดใน

แตระดับชั้น 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โครงการโรงเรียนสีขาว ๑. งบประมาณจากทางราชการ 

๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 

1. เพ่ือใหนักเรียนไดรูถึงโทษของยาเสพติด 
2. เพ่ือใหนักเรียนรูจักวิธีปองกันเก่ียวกับการเสี่ยงเรื่องยาเสพติด 
3. นักเรียนไดแสดงความสามารถในดานตาง ๆท้ังดานวิชาการ เชน การคัดลายมือ การวาดภาพ การ

ตอบปญหาตลอดจนกิจกรรมบนเวที 
4. นักเรียนทุกระดับชั้นไดแสดงความสามารถในดานตาง ๆ ทั้งทางดานการพูด การฟง การอาน การ

เขียน เปนดน 
5. นักเรียนและคณะครูไดรวมแสดงปณิธานการแกปญหายาเสพติดตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให

โทษ นักเรียนสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดใหโทษทุกชนิดเห็นคุณคาของตนเองและ
รักษาชีวิตชื่อเสียงของวงศตระกูลไวและนําความรูไปเผยแพรสูครอบครัวและชุมชนได 

 
ปญหา/อุปสรรค 

1. ชุมชนแตละครอบครัวของนักเรียน 
2. สื่อตาง ๆ 
3. การเลียนแบบพฤติกรรมผูใหญ 

 
ขอเสนอแนะ/รายละเอียดอื่น ๆ 

1. ครูทุกทานตองชวยกันสอดสองดูแลนักเรียนอยางเครงครัดและตักเตือน 
2. ครูก็จะสอนสอดแทรกในบทเรียนในแตละวิชาเรื่องยาเสพติด 
3. ครูที่เปนเวรประจําวันก็จะสอดสองคอยดูคนแปลกหนาเขามาในโรงเรียน 

 

 
 
 
 



๖๗ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจ
คุณธรรม  

 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 
  1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แยมพรอมอุปถัมภ) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและเปนธรรม   
  2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และสํานึกในการเปนพลเมืองดี  ปฏิบัติตน
ตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตยสุจริต    
  3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนใหมีความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา  และใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
  4. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางปฏิบัติ   
  5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แยมพรอมอุปถัมภ) ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับ
หนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
 ปญหา / อุปสรรค 
   -            
 
ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
  ผูรับผิดชอบโครงการและฝายวิชาการรวมกันวางแผนปรับและกําหนดเวลา  ชวงเวลา  และการดําเนิน
กิจกรรมใหเหมาะสม  เพ่ือใหเกิดการพัฒนานักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โครงการจัดการเรียนรูสูความ
พอเพียง                          

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 
  1. นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. นักเรียนเขารวมกิจกรรม  สงเสริมการอนุรักษ  ฟนฟู  ศิลปะ  วัฒนธรรม   
  3. ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู 
  4. ไดรับความรวมมือระหวางโรงเรียนกับแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรูบูรณา
การปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมบูรการความรูเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  6. นักเรียนสามารถนําความรูจากภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สราง
ผลิตภัณฑของโรงเรียนในชื่อ  น้ํายาลางจาน  Friendly 
 
 ปญหา / อุปสรรค 
  การดําเนินงานของโครงการจัดการเรียนรูสูความพอเพียง  ไดดําเนินการจัดทํากิจกรรมตางๆ  แตสิ่งที่
ไมไดดําเนินตามที่ไดทํากิจกรรม  กิจกรรมรูจด  รูจริง  รูจาย  ไมไดดําเนินการเนื่องจากผูเรียนมีกิจกรรมมากจึง
ระงับการดําเนินการชั่วคราว   
               
ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
  ผูรับผิดชอบโครงการควรประสานงานกับผูรับผิดชอบแลวดําเนินการตามแผนงานที่ไดวางไว   
 

 

 

 

 



๖๙ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 

๑. สถานศึกษาที่ไดรับการติดตาม   ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาอยางมีคณุภาพ 
๒. สถานศึกษาที่ผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของ  สพท. 
๓. สถานศึกษาที่เขารับการประเมินคุณภาพภายนอกไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ระดับปฐมวัย   

ระดับ  ดีเลิศ 
๔. สถานศึกษาที่เขารับการประเมินคุณภาพภายนอกไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  ระดับ  ดีเลิศ   
๕. ผูรับการบริการ  มีความพึงพอใจในการสงเสริมการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
๖. โรงเรียนไดผานการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศกึษา  ระดับ  ดีเลิศ   
๗. สถานศึกษาจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียน  มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผล

การเรียนรูใหเชื่อมโยงตั้งแตระดับหองเรียน  ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
๘. รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1  ไดระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2  ไดระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3  ไดระดับ ยอดเยี่ยม 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  ไดระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2  ไดระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3  ไดระดับ ยอดเยี่ยม 

 
 ปญหา / อุปสรรค 
  การดําเนินงานของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรจึงจําเปน                     
ที่ตองมีการประชุมชี้ แจงทําความเข า ใจ เ ก่ียว กับมาตรฐานต า งๆบอยครั้ ง   เพื่อ ใหการดํ า เนินงาน                        
ประสบความสําเร็จและบรรลุตามเปาหมายของโครงการ 



๗๐ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
  การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศควรเปนปจจุบันมากขึ้น 
 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือผูเรียนในศตวรรษ
ที่ 21 

 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียน
อยางตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 
  1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา  8  กลุมสาระการเรียนรูบูรณาการอาเซียน  บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สอดคลองกับทองถิ่น  และยุทธศาสตรชาติ  20  ป  พรอมทั้งเสริมสรางใหผูเรียนมี
ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
  2.นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  3. โรงเรียนมขีอสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  4. ผูดอยโอกาส  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร 
 
 ปญหา / อุปสรรค 
  -   
 
ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
  ผูรับผิดชอบโครงการจะติดตามขาวสารอยางใกลชิดและนํามาชี้แจงใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของทราบ
เพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาใหดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โครงการสรางเสริมคุณธรรม  ตาม
แนวทางวิถีพุทธ 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 
  1. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคในโรงเรียนเพิ่มขึ้น  และมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ในโรงเรียน
ลดลง 
  2. สรางองคความรู นวัตกรรม การสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการบูรณาการกับการจัดการเรียนรู
ในชั้นเรียน 
  3. ลักษณะทางกายภาพเอ้ือตอการเรียนรู  เรื่อง  วิถีพุทธมากขึ้น 
  4. พฤติกรรมของนักเรียน  ครู  และผูบริหารเปนไปตามแนวทางวิถีพุทธเพ่ิมขึ้น 
  5. การเรียนรูของนักเรียนตามแนวทางวิถีพุทธมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
  6. นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมประจําวันพระเพ่ิมขึ้น 
 

แบบสรุปการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 
ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2562 

 

ผลการประเมิน/ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม รอยละ 

ดีเยี่ยม/3 22 11 23 11 22 14 103 64.38 

ดี/2 0 13 7 8 14 15 57 35.63 

ผาน/1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

รวมจํานวนคน 22 24 30 19 36 29 160   
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

 ปญหา / อุปสรรค 
  การดําเนินงานของกิจกรรมตางๆ ของโครงการสรางเสริมคุณธรรม  ตามแนวทางวิถีพุทธ มีหลายหลาย

กิจกรรมที่ทางโรงเรียนไดดําเนินการไปแลว  ในสวนของการจัดคายยุวชนคนคุณธรรม  เลื่อนออกไปจัดใน

ปงบประมาณ  2563  เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรม  และสถานที่ทําใหยังไมสามารถดําเนินการ

ไดทันในปงบประมาณนี้   

 
ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
  ผูรับผิดชอบโครงการและคณะครูทุกทานรวมกันวางแผนกําหนดปฏิทินในการใหขอมูลในการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคใหชัดเจน  เนื่องจากบุคลากรหลายทานสงขอมูลลาชากวาที่ควรจะเปน  สงผลใหคุณครู
ประจําชั้นสงขอมูลลาชา สุดทายฝายวิชาการรวบรวมขอมูลและสรุปผลเปนขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนทํางาน
ลาชาไปดวย  สงผลเสียตอการทํางานโดยภาพรวมของโรงเรียน  ดังนั้นเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานตอไป  
จึงควรรวมกันวางแผนกําหนดปฏิทินในการใหขอมูลในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคใหชัดเจน  แต
จําเปนตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล  “โรงเรียนวัดบาง
ไกรนอก(แยมพรอมอุปถัมภ)”
  

 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 

1. โรงเรียนมีความพรอมดานหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชน  มีครูครบชั้นเรียน 
ครบทุกวิชาเอก  มีสื่อ  แหลงเรียนรูและนวัตกรรมที่ตอบสนองการเรียนรูตอผูเรียน มีงบประมาณเพียงพอ  มี
สภาพภูมิทัศนสะอาด รมรื่น สวยงาม ปลอดภัยเอ้ือตอการเรียนรู  โรงเรียนเปนศูนยกลางของชุมชนเพ่ือใหบริการ
ดานตางๆ  สรางความเชื่อมั่นใหกับชุมชน 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีวิสัยทัศนที่กวางไกล  มีมนุษยสัมพันธที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีภาวะ

ผูนํา  มีความยุติธรรม ซื่อสัตย โปรงใส  มีความรูความสามารถ และทักษะหลายดาน  ใชหลักการบริหารแบบมี

สวนรวม  สงเสริม  สนับสนุน  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ   

3.  ครู และบุคลากรทางการศกึษา ไดรับการพัฒนาศักยภาพ  และพัฒนาวิชาชีพของครูใหมีความสามารถ

ในการจัดการเรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรู การจัดทําสื่อการสอน  นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  

และงานวิจัย   จัดการเรียนรูตามมาตรฐาน/ศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล   การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี  

มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ  และการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ   

4. นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ ทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ  และ

ทักษะอาชีพ  นักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดพัฒนาตามศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล  การใชภาษาในการ

สื่อสารไมนอยกวา  3  ภาษา  มีสุขภาวะท่ีดี  นักเรียนปลอดอบายมุขและสารเสพติด  มีคุณธรรมจริยธรรมตาม  

อัตลักษณโรงเรียนและคานิยม 12 ประการ  ทักษะดานใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
เพ่ือการเรียนรู  มีทักษะตามศตวรรษที่  21  และเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ 

๕.  บาน  วัด ชุมชน  หนวยงานภาครัฐและเอกชนเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา 
 

 ปญหา / อุปสรรค 
  ผูรับผิดชอบโครงการจะพัฒนาตนเองในการแสวงหาความรูดานภาษาจีนเพ่ือนํามาพัฒนาใหนักเรียนมี
ความรูดานภาษาจีนมากขึ้น และเผยแพรความรูใหคณะครูที่สนใจ จัดกิจกรรมที่สอดคลองกับโครงการพัฒนา
โรงเรียนคณุภาพประจําตําบล  



๗๔ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
 - 
 
 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 

 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียน
อยางตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 
  1. เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 2. เด็กปฐมวัยเกิดทักษะการเรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 3. ครู เด็ก และผูปกครอง มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ผานการจัดกิจกรรมโครงงาน 
 
 ปญหา / อุปสรรค 
 ในการทํากิจกรรมทดลองแตละครั้งคอนขางใชเวลาในการเตรียมวัสดุ อุปกรณมาก จึงทําใหเสียเวลาใน
การทํากิจกรรม     
 
ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
 ผูรับผิดชอบโครงการจะพัฒนาตนเองในการแสวงหาความรูดานการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร การสงเสริม
กระบวนการวิทยาศาสตรใหกับเด็กปฐมวัยอยูสม่ําเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โ ค ร ง ก า ร  พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาปฐมวัย 

 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทุกคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 

       1. นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่เจริญกาวหนาครบทุกดานเหมาะสมกับวัย 
               2. นักเรียนปฐมวัยมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
               3. นักเรียนปฐมวัยมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
               4. นักเรียนปฐมวัยมีสื่อการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการเรียนรู 
       5. นักเรียนปฐมวัยมีการปฏิบัติตนตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
       6. นักเรียนปฐมวัยเกิดทักษะทางดานวิชาการ 
       7. นักเรียนปฐมวัยมีความสุขจากการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 

   8. ผูปกครองเกิดความเขาใจวิธีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมและเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 
 ปญหา / อุปสรรค 
 การประชุมผูปกครองของเด็กปฐมวัยในแตละครั้งผูปกครองบางสวนไมมาเขารวมการประชุมเนื่องจากติด
ธุระตางๆ ทําใหการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยไดไมมาก 
               
ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
 ผูรับผิดชอบโครงการจะพัฒนาตนเองในการแสวงหาความรูดานตางๆ ที่เก่ียวของ มาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย และคิดหากิจกรรมท่ีจะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูปกครอง เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนประโยชน
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีศกัยภาพตอไป 
 

 

 

 
 



๗๖ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โครงการวันสําคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย  

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 

1. การดําเนินกิจกรรมตางๆตามที่กลาว ทั้งนักเรียนและคณะครูทุกคนใหความรวมมือ เปนอยางดีและ
ประสบความสําเร็จ   

2. นักเรียนเขารวมกิจกรรมดวยความสนใจและกระตือรือรน เชน กิจกรรมวันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา  วัน
อาสาฬหบูชา  วันเขาพรรษา  เปนตน 

3. นักเรียนทุกระดับชั้นมีความภูมิใจในความเปนไทยและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติสังเกตจาก
การเขารวมกิจกรรมและความรวมมือของนักเรียน 
          4.  นักเรียนมคีวามสามัคคีอันดีตอบาน  วัด  โรงเรียนจากกิจกรรมที่นักเรียนไดรวมปฏิบัติกับโรงเรียน 
 
 ปญหา / อุปสรรค 
  1. ยังมีนักเรียนบางคนยังชอบลืมของเวลาใหเตรียมมารวมกิจกรรม เชน ลืมเตรียมอาหารใสบาตรใน
กิจกรรมวันธรรมสวนะ เปนตัน 
          2. ยังมีนักเรียนบางคนที่ยังไมรูจักความสําคญัของของกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ  
          3. การจัดกิจกรรมจะตองมีการจัดปายนิเทศใหความรูซึ่งบางกิจกรรมมีติดตอกันจึงทําใหปายนิเทศไมพอ
ในการจัดปายนิเทศใหความรูนักเรียน 
          4. การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมจะตองติดตอประสานงานกับชุนชน  หรือวัด ซึ่งผูนํากิจกรรมยังไมรูจักคน
ในชุมชนมากเทาไรจึงทําใหบางกิจกรรมไมราบรื่นเทาที่ควร        
        
ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
          1. กระตุนและประชาสัมพันธกอนถึงวันทั้งชวงเชาและชวงเย็นเพ่ือเตือนการลืมของนักเรียน 
          2. ใหความรูในชั้นเรียน  หนาเสาธง  ตามปายนิเทศตามชั้นเรียน  และในวันจัดกิจกรรมนั้นๆ 
          3. ขอใชปายนิเทศในชั้นเรียนเพ่ือจะไดมีปายนิเทศในการจัดใหความรูกับนักเรียนอยางเพียงพอ 
          4. ขอความอนุเคราะหจากครูในชุมชนชวยติดตอประสานงานใหเพื่อจะไดจัดกิจกรรมไปไดอยางราบรื่น 
                
 



๗๗ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โครงการเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน  

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 

1. นักเรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง  อยาง
ตอเนื่อง 

2. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความ  คิดสรางสรรค
ตามระดับการศึกษา 

3. นักเรียนทุกคนไดเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย  สังคมศึกษา  ประชาธิปไตย  มีความเปน  พลเมืองไทย
และพลโลก 

 
 ปญหา / อุปสรรค 
  ดานความรูนักเรียนมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซียนพอสมควรแลว  แตการสรางความตระหนัก
ใหนักเรียนเรียนรูที่จะอยูรวมกับอีก  9  ประเทศนั้น  ยังเปนสิ่งที่ควรปฏิบัติควบคูกับการใหความรู  ซึ่งเปนเรื่องท่ี
ยากและตองใชเวลา 
               
ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
          ครูจัดกิจกรรมบูรณาการอาเซียนตามรายชั้น  และการจัดหาสื่อ  และแหลงเรียนรูเพ่ิมเติมเพ่ือสรางความ
ตระหนักใหแกนักเรียนมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โครงการสงเสริมและพัฒนาการรับ
นักเรียน 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 

1. บิดา/มารดา หรือผูปกครองของนักเรียน และประชาชนทั่วไป ไดทราบขอมูลขาวสารการสงเด็ก      
เขาเรียนในปการศึกษา 2562 อยางทั่วถึง 

2. มีขอมูลสํามะโนประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
 3. สถานศึกษามีความรู ความเขาใจในการรายงานผลการติดตามเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา 
 4. สถานศึกษาติดตามเด็กเขาเรียนในสถานศกึษา ในปการศึกษา 2562 ชั้น อ.1 และ ป.1 ไดครบ 100% 
 
ปญหา / อุปสรรค 
 1. การรับเด็กตางดาวที่ไมมีเอกสารหลักฐานเขาศึกษา ทําใหไมสามารถจัดเก็บขอมูลสํามะโนได 
 2 .นักเรียนบางคนมีการยายเขา ยายออก อยูหลายครั้ง ทําใหการทําเอกสารสํามะโนคอนขางสับสน 
 ๓. นักเรียนที่ยายสถานศึกษามีเอกสารไมครบถวน 
 
ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
  ผูรับผิดชอบโครงการจะหมั่นศึกษาหาความรูในการรับนักเรียน การจัดทําสํามะโน และการทํา DMC ใหมี
ความชํานาญยิ่งๆข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โครงการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน ๑. งบประมาณจากทางราชการ 

๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 

1. คุณครูทุกทานมีความพรอมในการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนและพัฒนาพฤติกรรมที่
เหมาะสมของนักเรียน 

2. คณะครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียนครบทุกชั้นเรียน 
           3. ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยผานกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
           4. นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูและพฤติกรรมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล     
           5. โครงการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ โดยไมใช
งบประมาณท่ีจัดสรรไว   
 
 ปญหา / อุปสรรค 
  ถึงแมจะมีการเตรียมความพรอม และขอมูลเก่ียวกับงานวิจัยไวแลว แตภาระงานเรงดวนอ่ืน ๆ ที่
นอกเหนือจากแผนงานของโรงเรียน รวมทั้งการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนเพื่อเขารับการทดสอบใน
ระดับชาติ อาจสงผลใหงานวิจัยในชั้นเรียนมีการคลาดเคลื่อนไปจากเดิม 
 
ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
  1. การจัดทําวิจัยในชั้นเรียนควรเนนทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมของผูเรียน                                          
              2. งานวิจัยบางเรื่องสามารถพัฒนาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
ตามปกติได 
              3. ควรจัดทํางานวิจัยใหครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 
  
 
 
 
 



๘๐ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 
  1. ครูและนักเรียนทุกคนไดเขาถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยสอดคลองกับความตองการ 
  2. ครูที่สอนไมตรงกับวิชาเอกสามารถจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนไดอยางมปีระสิทธิภาพและเหมาะสม 
  3. สรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนรูของครไูดอยางกวางขวางและทั่วถึง 
 
 ปญหา / อุปสรรค 
  1. คอมพิวเตอรโนตบุตที่ใชในโครงการบางเครื่อง อะแดปเตอร สายชารจโนตบุต แบตเตอรี่บางเครื่องมี
การชํารุดและเสื่อมสภาพตามระยะเวลาและการใชงาน  
 
ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
  1. ตรวจสอบสภาพอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนโดยสื่อ DLIT ใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๑ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โครงการการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวย
กระบวนการ PLC  
 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากกิจกรรม                                                                                                                                   
         1.  บุคลากรในโรงเรียนไดพัฒนาตนเองโดยใชกระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการนิเทศภายในเพื่อสงเสริมให
ครูพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 
          2.  โรงเรียนมีวิธีปฏบิัติที่ดีในการใชกระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการนิเทศภายเพ่ือสงเสริมใหครูพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 
          3.  โรงเรียนไดนวัตกรรมใหมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรูทางวิชาชีพ  PLC 
 
ปญหา/อุปสรรค                                                                                                                                  
  ครูที่เขารวมกิจกรรม PLC ในแตละสัปดาหยังไมครบ 100 %  
 
ขอเสนอแนะ/รายละเอยีดอื่นๆ                                                                                                               
  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โครงการระบบดูแลชวยเหลือ 
นักเรียน 
 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 
          1. นักเรียนรอยละ ๑๐0 ไดรับทุนการศึกษาเปนการชวยเหลือตามความเหมาะสม 
          2. นักเรียนรอยละ 96  ประพฤติตนเปนคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรมเปนหลักยึดเหนี่ยว
จิตใจตนเองได            
          3.  รอยละของนักเรียนมพีฤติกรรมเสี่ยงตอสารเสพติดเทากับ 0 (KPI 3.17) 
          4. รอยละของจํานวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจและคุมครองเด็ก 
และเยาวชน เทากับ 0 (KPI 3.18) 
          5. รอยละของนักเรียนหญิงอายุต่ํากวา 15 ปที่ตั้งครรภลดลงรอยละ 100 (KPI 3.19) 
          6. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดรับการคุมครองเมื่อประสบอุบัติเหตุและอันตรายตางๆ 
 
ปญหา / อุปสรรค 
          1. การเดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต นักเรียนไมสวมหมวกนิรภัย ซึ่งอาจจะทําใหเกิดอุบัติเหตุได 
          2. การเดินทางมาโรงเรียนดวยเรือนักเรียนมักจะเลนขณะนั่งเรือ อาจจะทําใหเกิดอันตรายได 
 
ขอเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
          1. ครูเวรประจําวันตองดูแลนักเรียนอยางเครงครัด ในการโดยสารรถและเรือหรือผูปกครองมารับ-มาสง 
          2. ครูทุกๆทานตองชวยกันสอดสองดูแลนักเรียนอยางเครงครัด และอบรมตักเตือนการประพฤติตนเปน
คนดี มีระเบียบวินัย มีคณุธรรม  จริยธรรม อยางสม่ําเสมอ 
               
  
 
 
 
 
 



๘๓ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
โครงการสงเสริมการเรียนรู
คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 
 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
๔. ความรวมมือของบุคลากรทกุคนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ไดรับจากดําเนินงาน 

1. นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก รูและเขาใจ ในระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร  ไดพัฒนาทักษะ
การใชโปรแกรมประยุกต และสรางเปนชิ้นงาน สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดจริง       

2. นักเรียนสามารถใชระบบอินเตอรเน็ตในการสืบคนหาขอมูลและศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 
3. นักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยใชบริการหองคอมพิวเตอร นอกเวลาเรียนปกติ 
4. นักเรียนมีทักษะการใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานไดถูกตองมากขึ้น 
5. สงเสริมนักเรียนเขารวมการแขงขันงานมหกรรมทางวิชาการและเทคโนโลยี 

 
ปญหา/อุปสรรค 

1. นักเรียนยังขาดวินัยและความสะอาดในการใชหองคอมพิวเตอร โดยครูผูสอนสรางขอตกลงเปน 
กฎระเบียบในหองเรียน และจิตอาสาผูรับผิดชอบรักษาความสะอาด  

2.  การเบิกจายเงินคาอินเตอรเน็ตมีความลาชา เนื่องจากตองรองบจัดสรรและเบิกจากตนสังกัด 
 

ขอเสนอแนะ/รายละเอียดอื่น ๆ 
 1. จัดทําบอรดใหความรูการใชหองปฏิบัติการและวิธีการดูแลรักษาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหถูกวิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จําแนกตามกลุมตัวบงช้ี 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ป)  ประเภทโรงเรียน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ําหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน   ระดับการศึกษาปฐมวัย    
มาตรฐาน  ๑  เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๒  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๓  เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๔  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๕  เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ ๓๕.๐๐ ๓๒.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๑.๕๐ ดี 
มาตรฐาน  ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๙๒ ดีมาก 
กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ   ระดับการศึกษาปฐมวัย    
มาตรฐาน  ๙   ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/ วิสัยทัศน  พันธกิจ            
                   และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐาน  ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา                    

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีการสงเสริม   ระดับการศึกษาปฐมวัย    
มาตรฐาน  ๑๑  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐาน  ๑๒  ผลการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๙๒ ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย ( ๒-๕ ) ประเภทโรงเรียน 
               ผลคะแนนประเมินสถานศึกษา  ๙๒.๙๒  คะแนน 
               มีคุณภาพระดับ  ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
               ผลคะแนนรวมทุกตัวบงช้ี  ตั้งแต  ๘๐  คะแนนข้ึนไป                         ใช    ไมใช 
               มีตัวบงชี้ที่ไดรับระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบงชี้ จาก ๑๒  ตัวบงชี้                 ใช    ไมใช 
               ไมมีตัวบงชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน      ใช    ไมใช 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ) 
                  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   



๘๕ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
น้ําหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน   ระดับการศึกษาประถมศึกษา    
มาตรฐาน  ๑  ผูเรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  ๑๐.๐๐ ๙.๘๑ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๒  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  ๑๐.๐๐ ๙.๕๙ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๓  ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง  ๑๐.๐๐ ๙.๓๗ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๔  ผูเรียนคดิเปน ทําเปน ๑๐.๐๐ ๙.๕๕ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ ๑๔.๔๙ ดี 
มาตรฐาน  ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  และตนสังกัด                ๕.๐๐ ๔.๙๒ ดีมาก 
กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ   ระดับการศึกษาประถมศึกษา    
มาตรฐาน  ๙  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และ   
วัตถุประสงค  ของการจัดตั้งสถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐาน  ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถานศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีการสงเสริม   ระดับการศึกษาประถมศึกษา    
มาตรฐาน  ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๗๓ ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาประถมศึกษา ประเภทโรงเรียน 
               ผลคะแนนประเมินสถานศึกษา  ๙๑.๗๓  คะแนน 
               มีคุณภาพระดับ  ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
               ผลคะแนนรวมทุกตัวบงช้ี  ตั้งแต  ๘๐  คะแนนข้ึนไป                         ใช    ไมใช 
               มีตัวบงชี้ที่ไดรับระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบงชี้ จาก ๑๒  ตัวบงชี้                 ใช    ไมใช 
               ไมมีตัวบงชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน      ใช    ไมใช 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา 
                  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   
 



๘๖ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

เปนโรงเรียนที่ผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ)  ในป  พ.ศ.  2553  ดังนี้ 
     ระดับการศกึษาปฐมวัย     ผลรวมคะแนนทั้งหมด  92.92   ระดับคุณภาพ  ดีมาก   
        ระดับการศึกษาประถมศึกษา      ผลรวมคะแนนทั้งหมด  91.73   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

ช้ันประถมศึกษาปที่  ๓ 
 

สาระวิชา จํานวน 

คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
รอยละ 

จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีไดระดับ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ความสามารถดานภาษา 17 69.70 3.43 69.70 - 11.76 70.58 17.64 
ความสามารถดานคาํนวณ 17 70.08 4.88 70.08 - 5.88 41.17 52.94 
ความสามารถดานเหตุผล 17 64.53 3.51 64.53 - 11.76 64.70 23.32 

เฉลี่ยรอยละ  67.89 9.44 67.89 - 5.88 70.58 23.52 

 
 

ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) 
ช้ันประถมศึกษาปที่  ๖ 

 

สาระวิชา จํานวนคน คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยรอยละ 

ภาษาไทย 28 69.22 11.20 69.70 
คณิตศาสตร 28 48.83 21.40 70.08 
วิทยาศาสตร 28 45.02 13.31 64.53 
ภาษาตางประเทศ 28 46.17 19.26 67.89 

เฉลี่ยรอยละ  52.31   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชขอสอบกลาง  ปการศึกษา 2562 
 

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ 
 
 

สาระวิชา จํานวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
รอยละ 

จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีไดระดับ 

ไมผาน ปรับปรุง พอใช ดี 

ภาษาไทย 27 21.70 9.74 21.70 18.52 51.85 22.22 7.41 

คณิตศาสตร 27 24.44 8.72 24.44 7.41 51.85 29.63 11.11 

วิทยาศาสตร 27 48.47 8.47 48.47 11.11 40.74 44.44 3.70 

ภาษาอังกฤษ 27 22.59 9.36 22.59 11.11 59.26 22.22 7.41 

เฉลี่ยรอยละ  29.30  29.30 12.04 50.93 29.63 7.41 

 
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

 

สาระวิชา จํานวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
รอยละ 

จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีไดระดับ 

ไมผาน ปรับปรุง พอใช ดี 

ภาษาไทย 37 62.43 13.34 62.43 - 13.51 67.57 18.92 

คณิตศาสตร 37 43.22 16.41 43.22 13.51 -51.35 35.14  

วิทยาศาสตร 37 43.64 11.90 43.64 5.41 67.57 24.32 2.70 

ภาษาอังกฤษ 37 32.57 10.64 32.57 18.92 72.97 8.11 - 
เฉลี่ยรอยละ  45.47  45.47 12.61 25.68 33.79 10.81 

 
 

ช้ันประถมศึกษาปที่  ๕ 
 

สาระวิชา จํานว
นคน 

คะแนน
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
รอยละ 

จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีไดระดับ 

ไมผาน ปรับปรุง พอใช ดี 

ภาษาไทย 30 57.08 14.40 48.38 1.31 28.99 59.19 10.51 

คณิตศาสตร 30 30.28 7.78 48.38 31.25 68.75 - - 
วิทยาศาสตร 30 48.38 14.53 48.38 3.33 46.67 50.00 - 
ภาษาอังกฤษ 30 28.20 13.35 28.20 50.00 40.00 10.00 - 

เฉลี่ยรอยละ  40.99   40.99  21.47 46.10 39.73 10.51 



๘๘ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

ระดับช้ัน 
 

จํานวน นร. 
ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 
ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปที่ ๑ 23 23 - - - 

ประถมศึกษาปที่ ๒ 30 30 - - - 

ประถมศึกษาปที่ ๓ 19 19 - - - 

ประถมศึกษาปที่ ๔ 37 37 - - - 

ประถมศึกษาปที่ ๕ 32 32 - - - 

ประถมศึกษาปที่ ๖ 31 31 - - - 

รวม 172 172 - - - 

เฉลี่ยรอยละ 100 100 - - - 

 

  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

ระดับช้ัน 
  

จํานวน นร.
ทั้งหมด 

(การอานคิด วิเคราะห และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

ประถมศึกษาปที่ ๑ 23 - 18 5 - - 

ประถมศึกษาปที่ ๒ 31 - 18 11 1 - 

ประถมศึกษาปที่ ๓ 19 - 4 13 2 - 

ประถมศึกษาปที่ ๔ 37 - 18 17 2 - 

ประถมศึกษาปที่ ๕ 32 - 19 11 2 - 

ประถมศึกษาปที่ ๖ 31 - 22 9 - - 

รวม 172 - 99 66 7 - 

เฉลี่ยรอยละ 100 - 57.56 38.37 4.07 - 

 

 

 

 



๘๙ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  ๕  ดาน 

ช้ัน 
จํานวน 
นักเรียน 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินผานเกณฑที่กําหนด(ระดับ 3 ขึ้นไป) 

สม
รร

ถน
ะท

ี่ 1
 

สม
รร

ถน
ะท

ี่ 2
 

สม
รร

ถน
ะท

ี่ 3
 

สม
รร

ถน
ะท

ี่ 4
 

สม
รร

ถน
ะท

ี่ 5
 จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินตาม

เกณฑระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

รวม 
รอย
ละ 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 23 23 23 23 23 23 3 17 3 23 100 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 31 31 31 31 31 31 - 16 14 31 100 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 19 19 19 19 19 19 2 15 2 19 100 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 37 37 37 37 37 37 3 29 5 37 100 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 32 32 32 32 32 32 8 18 5 32 100 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 31 31 31 31 31 31 - 31 - 31 100 

รวม 172 172 172 172 172 172 16 126 29 172 100 

รอยละของนักเรียน 
100 100 100 100 100 100 100  

ระดับดี-ดีเยี่ยม 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ขอมูลนักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอกทีจ่บการศึกษาช้ันประถมศึกษาปที่ 6  
ปการศึกษา 25๖2 

 

รายการ 

จํานวน นร.จบ ป.6 ที่ศึกษาตอ (คน) 
รวมจํานวนนักเรียน จังหวัดเดิม 

ตางจังหวัด กทม. 
สพท.เดิม ตาง สพท. 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
นักเรียนที่ จบการศึกษา ชั้น ป.6 15 16       15 ๑6 31 
ศึกษาตอ            
  1. โรงเรยีนเดมิ            
  2. โรงเรยีนอ่ืน สังกัด สพฐ.   14 ๑5 1 ๑ - - 15 16 31 
  3. โรงเรยีนสังกัดเอกชน - - - - - - - - - - - 
  4. โรงเรยีนพระปริยัติธรรม          

- 
 

- 
 แผนกสามัญ          
  5. กศน. - - - - - - - - - - - 
  6. อื่น ๆ - - - - - - - - - - - 

รวม ศึกษาตอ ทั้งสิ้น - - 14 15 1 1 - - 15 16 31 



๙๑ 
 

 
 
 
 
 

สวนท่ี 3 
ทิศทางการดําเนินงาน 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคง 
วัตถุประสงคยุทธศาสตร (Objective) 

1. เพื่อสงเสริมความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. เพ่ือปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

แนวทางการดําเนินการ 
๑. จัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่สรางจิตสํานึกใหผูเรียน มีความจงรักภักดีและธํารงรักษา

สถาบันหลักของชาติ  
๒. จัดกระบวนการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชุมนุมหรือชมรม เพื่อสงเสริมความเปนพลเมือง 

การปลูกฝงและเสริมสราง วิถีประชาธิปไตยความสามัคคีสมานฉันทสันติวิธีการอยูรวมกัน ในสังคม และตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น  

๓. จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีใหมีคณุภาพและมาตรฐาน  
๔. จัดระบบการดูแลการเสริมขวัญและกําลังใจ ความปลอดภัย ของครูอาจารยและบุคลากร

ทางการศกึษาและผูเรียน  
๕. จัดการเรียนการสอนและวางระบบการปองกันและแกไข ภัยคุกคามในรูปแบบตาง ๆ  
๖. ดําเนินการในภารกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวของ  

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน  
วัตถุประสงคยุทธศาสตร (Objective) 

1. เพื่อปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน
เปนรายบุคคลมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career Education) 
            2. เพ่ือพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมืองดี 
ของชาติและ พลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม 

3. พัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศดานวิชาการ
นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

4. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
5. การจัดการศกึษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน (SDGs) เพ่ือสรางเสริม

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 
7. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษานํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรูใหแก

ผูเรียน 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

แนวทางการดําเนินการ 
๑. พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิดที่ถูกตอง รักในสถาบันหลักของ
ชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเปนพลเมืองดีของชาติ 
และพลเมืองโลกที่ดี มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความตองการได และมี
ทักษะชีวิตในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 

2. ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนา ทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 

๓.  สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูให
ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของพื้นที่  

4.  สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการใหบริการ
ชวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทําขึ้นบนพ้ืนฐานความตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 
หรือความสามารถพิเศษ 

5. สงเสริม และสนับสนุนใหสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง           เปนพลเมืองดีของชาติ 
และพลเมอืงโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

6. สงเสริม สนับสนุนให สถานศึกษานอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามที่กําหนด 

7. พัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัยมีความพรอมดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา เพื่อที่จะ     
เขารับการพัฒนาการเรียนรูในระดับที่สูงข้ึน 

8. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียนใหเอ้ือตอ         
การพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

9. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย 
10. สงเสริมการสรางความรูความเขาใจแกพอแมผูปกครองเก่ียวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่

ถูกตองตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
11. จัดใหมีโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ใหสามารถพัฒนาเด็กกอนประถมให         

มีพัฒนาการความพรอม เพื่อเตรียมตัวไปสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
12. พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปน 3 ดาน  
- การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) 
- การรูเรื่องคณติศาสตร (Mathematical Literacy) 
- การรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)  
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

13. พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะดานการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  

14. มีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 
15. สงเสรมิ สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning) 
16. สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
17. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น 

(IS: Independent Study) 
18. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและระบบ

ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เชน 
- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม  
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา  
- ความรูและทักษะในดานศิลปะ  
- ความรูดานคณติศาสตร และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ 

19. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ดวย
ระบบการสอบ แบบ online ใหกับผูเรียนทุกคนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนตน  

20. สงเสริมสรางความรูความเขาใจในทางการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ใหแกศึกษานิเทศกและครูผูสอน 

21. ใหบริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลผูเรียน
รวมกับนานาชาติ (PISA) ดวยระบบ Online Testing 

22. ส ง เ ส ริ ม ให ส ถานศึกษาจั ดหลั กสู ต รและแผนกา ร เ รี ยนนํ า ไปสู ค ว าม เป น เ ลิ ศ 
ในแตละดาน 

23. พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความถนัด และเปนนวัตกร ผูสรางนวัตกรรม 
24. สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูอิงสมรรถนะ

และเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ  
25. พัฒนารายวิชาที่สงเสริมการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
26. สงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานของอนามัย 
27. สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional Learning: 

SEL) ในทุกชวงวัย 
28. สถานศึกษามีระบบการปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา 
29. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 



๙๕ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

30. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาการจัดการศึกษาเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
(Global Goals for Sustainable Development)  

31. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาและหนวยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ
ใหสอดคลองกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (Environmental Education 
Sustainable Development: EESD) 

32. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 

33. ใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ที่บานอยางมีประสิทธิภาพ  
34. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 

ดวยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย  
35. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
36. สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ 

การคิดวิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
37. สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต 

ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดํารงชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

38. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   
39. สงเสริม  สนับสนุน ใหผูเรียนมีทัศนคติที่ถูกตองตอการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
40. สงเสริม สนับสนุน การใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอยางถูกตอง เหมาะสม 

และสรางสรรค 
41. สงเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใด

ทางการศกึษา 
42. สงเสริม สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
43. จัดใหมีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
44. จัดใหมีกลุมงานระบบประกันคุณภาพในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพ่ือสงเสริม 

สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง 
45. สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดทํา รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร 

สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศกึษา 
46. สํารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา จัดทําผังบริเวณ จัดทําแบบรูป

และรายการสิ่งกอสราง  
47. สงเสริม สนับสนุนใหมีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ 



๙๖ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

48. สงเสริม สนับสนุนใหเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพและกลุมสถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

49. สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษารวมมือกับผูปกครอง ชุมชน พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนและระบบแนะแนวใหมีประสิทธิภาพ 

50. สงเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดการศึกษา 
51. พัฒนาระบบคลังขอมูล องคความรู เพ่ือใหบริการ Digital Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรที่

กําหนด สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ และใหบริการแกผูเรียนใหการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
52. พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 
53. สถานศึกษาสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผาน Digital Platform 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
วัตถุประสงคยุทธศาสตร (Objective) 

1. สรางเครอืขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครูในการผลิตและพัฒนาครูใหตรง
กับสาขาวิชาและสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 

2. พัฒนาผูบริหารครูและบุคลากรทางการศกึษาทุกประเภทใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
มีศักยภาพมีคุณภาพจริยธรรม 

3. นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภททั้งระบบ 

แนวทางการดําเนินการ 
1. ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะหความขาดแคลน และความตองการครู 
๒. ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการกําหนดสมรรถนะครูใหสอดคลองกับ      

การพัฒนาในศตวรรษที่ 21  
๓. ประสานความรวมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ 
๔. สถาบันการศึกษาผลิตครตูามความตองการและความขาดแคลนคร ูระยะ 20 ป 
๕. ประสานความรวมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 
๖. ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของผูบริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร 
๗. กําหนดกรอบและวิเคราะหหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา          

ใหเชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 
๘. ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอ่ืนๆ จัดทําหลักสูตรที่มี

คุณภาพใหสอดคลองกับกรอบหลักสูตรที่กําหนด 
๙. สนับสนุนใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่

กําหนดที่เชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 



๙๗ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

๑๐. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC)  

๑๑. สงเสริมและพัฒนาครูใหออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการวัด
ประเมินผลที่เนนทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

๑๒. สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีความรูทักษะ
ดาน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3  

๑๓. สงเสริมพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดับ       
การพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑที่กําหนด 

๑๔. สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มี         
ความแตกตาง (Differentiated Instruction) 

๑๕. สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผล    
การเรียนรูดานทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 

๑6. สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ    
ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพ 

๑๘. สงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training 
๑๙. ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเนนการประเมินสมรรถนะในการจัด       

การเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุกๆ 5 ป (ประเมิน 360 องศา) 
๒๐. พัฒนา Digital Platform เพ่ือใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา     

ทุกประเภททั้งระบบ 
๒๑. พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา    

ทุกประเภททั้งระบบ 
๒๒. พัฒนา Digital Content ในองคความรูการจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เชนการ

พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนที่มีความ
แตกตาง เปนตน 

๒๓. สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง   
อยางตอเนื่องผานระบบ Digital Technology 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

วัตถุประสงคยุทธศาสตร (Objective) 
1. รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ินภาครัฐหนวยงานที่เก่ียวของในการจัดการศึกษาให

สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ 
2. ยกระดับสถานศกึษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภทใหมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
3. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 



๙๘ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพียงพอ 
5. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาหนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชเปน

เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

แนวทางการดําเนินการ 
๑. สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนที่  ภาคเอกชน และหนวยงานที่ เกี่ยวของ            

วางแผนการจัดการศกึษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 
๒. สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ป)  
๓. สถานศึกษารวมมือกับองคกรปกครอง ชุมชน เอกชน และหนวยงานที่เก่ียวของระดับพ้ืนที่ 

จัดทําแผนการรับนักเรียนทุกระดับ 
๔. สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเขาถึง      

การบริการการเรียนรูไดอยางทั่วถึง ครบถวน 
๕. สถานศึกษาจัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล ศึกษา 

วิเคราะห เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน 
๖. จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปจจัย หรือองคประกอบขั้นพื้นฐาน เพื่อสราง

โอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการเรียนรูที่จะพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพ้ืนที่ เชน 
- ปจจัยดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เชน อาคารเรียน อาคารประกอบ 

หอประชุม สนามกีฬา หองเรียน หองพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ เปนตน  
- ดานครูและบุคลากรทางการศกึษา  
- ดานการบริหารจัดการ  
- ดานงบประมาณ  
- ดานความปลอดภัย และ 
- ดาน Digital Technology 

๗. สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานตามที่กําหนด 
๘. จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เก่ียวของ        

ทุกระดับ และนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ 
๙. สงเสริม สนับสนุน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทํากลยุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน 

และแผนปฏิบัติเชิงรุก เนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทํางานแบบมีสวนรวม 
๑๐. สง เสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิ เศษ ที่ผู เรียนสามารถเข าสูบริ การ 

ชวงเชื่อมตอ (Transitional Services) หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงข้ึน หรือ       
การอาชีพ หรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

๑๑. สงเสริม สนับสนุน ใหทุกสถานศกึษาในสังกัดมีความพรอมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม  

๑2. ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาทั้งดานความเหมาะสม 
เพียงพอ  



๙๙ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

๑3. จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
๑๔. ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา

ทางการศกึษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 
๑๕. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภัย 
๑๖. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชเปนเครื่องมือใน

พัฒนาทักษะดาน Digital Literacy แกผูเรียน 
๑๗. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศกึษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียน Digital 
๑๘. สงเสริม สนับสนุน Digital Device สําหรับผูเรียนทุกระดับอยางเหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือ

ในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
๑๙. สงเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy สําหรับครูอยางเหมาะสม 

เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
๒๐. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 

Information Technology: DLIT) 
๒๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 วัตถุประสงคยุทธศาสตร (Objective) 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. สรางเครอืขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหารจัด

การศึกษา 
3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระนําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดานให

สถานศึกษาเปนศนูยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพียงพอ 
5. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาหนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบนําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลตางๆตั้งแตขอมูล
ผูเรียนขอมูลครูขอมูลสถานศึกษาขอมูลงบประมาณและขอมูลอ่ืนๆที่จําเปนมาวิเคราะหเพื่อใหสถานศึกษาสามารถ
จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัดและความสามารถวิเคราะหเปนขอมูล
ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป 

แนวทางการดําเนินการ 
๑. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดย      ยึด

หลักธรรมาภิบาล 
๒. สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาใหเขมแข็ง  



๑๐๐ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

๓. กําหนดใหสถานศึกษาใชระบบการบริหารจัดการที่มุงเนนคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & 
Transparency Assessment) 

๔.  ส ง เสริมการบริหาร จัดการเขต พ้ืนที่ การศึกษาโดยใช พ้ืน ท่ี เปนฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ“CLUSTERs” 

๕ สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพื้นที่ 
๖. สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศนูยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียน ฯลฯ 
๗. สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง

ความตองการของประชาชนและพ้ืนที่ 
๘. สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ และ     

มีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศกึษา  
๙. สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
๑๐. ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหนวยงาน บทบาทหนาที่

ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการกํากับติดตาม 
๑๑. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบโครงสรางของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) ในฐาน

หนวยงานระดับปฏิบัติ และหนวยงานระดับกํากับติดตามใหเหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน 
๑๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใชในการจัดการศึกษาทั้งระบบ 

(Digital Transformation) 
๑๓. สนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหาเจาหนาที่ เ พ่ือปฏิบัติหนาที่สนับสนุนการจัด         

การเรียนรู เพ่ือใหครูสายผูสอนปฏิบัติหนาที่เฉพาะดานที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเทานั้น  
๑๔. ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต เปนศูนยกลางในการพัฒนาทักษะ และ

คุณภาพชีวิตของชุมชน 
๑๕. สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เชน โรงเรียน

มาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนรวมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนหองเรียน
กีฬา ฯลฯ 

๑๖. นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือ    
การปรับปรุงพัฒนาสถานศกึษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา  

๑๗. ปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจ 
๑๘. สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหไดตาม

มาตรฐานคุณภาพผูเรียน สอดคลองกับความตองการทองถิ่น นําไปสูการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผูเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑๙. ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาทั้งดานความเหมาะสม 
เพียงพอ  



๑๐๑ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

๒๐. จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
๒๑. ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา

ทางการศกึษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 
๒๒. พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ

บูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการเชื่อมโยงขอมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เปนฐานขอมูล  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดออน จุดแข็ง 
และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ  

๒๓. พัฒนา Digital Platform ดานการเรียนรูผู เรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให
สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

๒๔. พัฒนา Digital Platform ดานการบริหารงาน เพื่อสนองตอบตอการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแตการคัดสรร บรรจุแตงตั้ง 
ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือใหสอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ 

๒๕. พัฒนา Digital Platform ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคลตั้งแตระดับ
ปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เก่ียวของ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูล
ประชากรดานการศึกษาของประเทศ 

๒๖. พัฒนา Big Data เพื่อเชื่อมโยง วิเคราะหขอมลูทุกมิติ นําไปสูการวางแผนการจัดการเรียนรู
ใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล  

 
 

 



๑๐๒ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ  
(Key Performance Indicators – KPI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

การนํายุทธศาสตรสูแผนปฏิบัติ 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ (Key Performance Indicators – KPI) 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย (รอยละ) 

2563 2564 2565 2566 2567 

เพื่อสงเสริมความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย     

ทรงเปนประมุข 

รอยละของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตรพระราชา” 
มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางย่ังยืน 

100 100 100 100 100 

รอยละของสถานศึกษา ปลูกฝงและเสริมสรางวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคสีมานฉันทสันติวิธีตอตานการ
ทุจริต คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

100 100 100 100 100 

เพื่อปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึประสงค 
รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

100 100 100 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

การนํายุทธศาสตรสูแผนปฏิบัติ 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ (Key Performance Indicators – KPI) 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๒  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย (รอยละ) 

2563 2564 2565 2566 2567 

เพื่อปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศกึษา ใหเอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล        
มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career Education) 
รอยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 

100 100 100 100 100 

รอยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและพ้ืนที่ 

100 100 100 100 100 

รอยละของสถานศึกษาผานเกณฑการประเมินสถานศึกษา
คณุธรรม 

100 100 100 100 100 

รอยละของสถานศึกษาตนแบบคุณธรรมผานเกณฑ        
การประเมิน 

100 100 100 100 100 

เพื่อพัฒนาผูเรียนทุก คนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองเปน พลเมืองดี ของชาติ

และ พลเมืองโลก ที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม 

พัฒนาผูเรียนทกุ คนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปน ประมขุ มีทัศนคตทิี่ดีตอบานเมือง 
มีหลักคิดที่ถูกตองเปน พลเมืองดี ของชาติและ พลเมืองโลก 
ที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม 

100 100 100 100 100 

รอยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออก 
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
มทีศันคติที่ดี ตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี 
ของชาติมีคณุธรรมจริยธรรม 

100 100 100 100 100 

รอยละของสถานศึกษานอมนําพระบรมราโชบายดาน
การศกึษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ  

100 100 100 100 100 

 



๑๐๕ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย (รอยละ) 

2563 2564 2565 2566 2567 
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ         
อันพึงประสงคตามที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

รอยละของสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม 
เพ่ือธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข           
การปองกันการทจุริตคอรรัปชั่นการอยูรวมกันในสังคม    
พหุวัฒนธรรม และสรางความเปนพลเมืองพลโลก 

100 100 100 100 100 

เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศดานวิชาการนําไปสู
การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
รอยละของผูเรียนระดับปฐมวัย ไดรับการพัฒนารางกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา และมีความพรอม
ที่จะเขารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

100 100 100 100 100 

รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการ
พัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา มี
พัฒนาการท่ีดีรอบดาน 

100 100 100 100 100 

รอยละของผูเรียนที่อานออกเขียนได คิดเปน และมีนิสัยรัก
การอาน 

90 95 100 100 100 

รอยละของผูเรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห 80 85 90 95 100 
รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะ ที่จําเปน
ดานการรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) 

70 75 80 85 90 

รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดาน
การรูเรื่องคณติศาสตร (Mathematical Literacy) 

70 75 80 85 90 

รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดาน
การเรียนรูวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) 

70 75 80 85 90 

รอยละของผูเรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษา
ที่ 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

80 85 90 95 100 

รอยละของผูเรียนที่มีทักษะดาน Digital Literacy ในการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

80 85 90 95 100 

รอยละของผูเรียนที่มีความรู และทักษะในการปองกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 

100 100 100 100 100 

 



๑๐๖ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย (รอยละ) 

2563 2564 2565 2566 2567 
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50        
ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาที่ผานมา 

50 53 55 57 60 

รอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดไดรับการประเมินทักษะ   
การคิดแกปญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 

80 85 90 95 100 

รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรู
ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

100 100 100 100 100 

รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนใน
ลักษณะของ STEM ศึกษา 

100 100 100 100 100 

รอยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 
5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 

100 100 100 100 100 

รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูและบรรยากาศ
สิ่งแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูและ      
ฝกทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 

รอยละของหนวยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา มีการถอด
บทเรียนองคกรตนแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศและนําสู    
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

70 75 80 85 90 

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
รอยละของผูเรียนม ีId Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษา
ตอและการประกอบอาชีพ 

100 100 100 100 100 

รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูและบรรยากาศ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 

100 100 100 100 100 

รอยละของผูเรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกชวงวัย 100 100 100 100 100 
รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบปองกันและแกไขปญหาใน
สถานศึกษา 

100 100 100 100 100 

รอยละของสถานศึกษามีอุบัติเหตุในโรงเรียนและระหวาง
การเดินทางของผูเรียนลดลง 

100 100 100 100 100 

รอยละของสถานศึกษามีเหตุทะเลาะวิวาทภายในและ
ระหวางสถานศึกษาลดลง 

100 100 100 100 100 

 



๑๐๗ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย (รอยละ) 

2563 2564 2565 2566 2567 
เพื่อการจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน (SDGs) เพื่อสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รอยละของสถานศึกษาปลอดสารเสพติด 100 100 100 100 100 
รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

80 85 90 95 100 

รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดลอมที่
สอดคลองกับมาตรฐานสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ 
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (Environment Education 
Sustainable Development: EESD) 

100 100 100 100 100 

ทุกสถานศึกษาจัดการศกึษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายโลก เพ่ือ
การพัฒนาอยางย่ังยืน (Global Goals for Sustainable 
Development) 

100 100 100 100 100 

รอยละของสถานศึกษาที่ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 

100 100 100 100 100 

รอยละของสถานศึกษามีการสงเสริมการคดัแยกขยะใน
สถานศึกษา 

100 100 100 100 100 

รอยละของสถานศึกษางดการใชพลาสติก และโฟม ใน
สถานศึกษา 

100 100 100 100 100 

จํานวนสถานศกึษาที่เขารวมโครงการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนเพ่ิมขึ้น 

80 85 90 95 100 

รอยละของแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ไดรับการพัฒนาใหสามารถบริการทางการศึกษาและมี
กิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ 

100 100 100 100 100 

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแตละระดับ 

80 85 90 95 100 

รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษไดรับการ
พัฒนาดานทักษะอาชีพทักษะการดํารงชีวิตมีคุณธรรม
จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ 

80 85 90 95 100 

 



๑๐๘ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย (รอยละ) 

2563 2564 2565 2566 2567 
เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษานํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 
รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษไดรับการ
สงเสริมใหมีความสามารถพิเศษดานตางๆอาทิดนตรีกีฬา
ศิลปะและเทคโนโลยีเปนตน 

80 85 90 95 100 

รอยละของผูเรียนที่เรียนรูผาน Digital Platform 80 85 90 95 100 
รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูเพ่ือใหพัฒนาตนเอง
ผาน Digital Platform 

100 100 100 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

การนํายุทธศาสตรสูแผนปฏิบัติ 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ (Key Performance Indicators – KPI) 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๓  พัฒนาผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย (รอยละ) 

2563 2564 2565 2566 2567 

เพื่อสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครูในการผลิตและพัฒนาครูใหตรงกับ
สาขาวิชาและสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
สถานศึกษามีแผนความตองการครูระยะ 20 ป 100 100 100 100 100 
สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคลองกับการพัฒนา
ในศตวรรษที่ 21 และสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ 

100 100 100 100 100 

สถานศึกษามีจํานวนครูอยางเหมาะสมและเพียงพอตอการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

100 100 100 100 100 

เพื่อพัฒนาผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพ
มีคุณภาพจริยธรรม 
ผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจําเปนในการ
จัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

90 95 100 100 100 

ผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียนรูและการวัด
ประเมินผลอยางมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายตาม
ศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 

80 85 90 95 100 

จํานวนผูเรียนไดรับการสงเสริมใหไดรับรางวัลระดับชาติ/
นานาชาติ 

80 85 90 95 100 

รอยละของครูและผูบริหารมีวิทยฐานะ/ตําแหนงทาง
วิชาการสูงข้ึน 

30 50 70 100 100 

รอยละของครูและผูบริหารไดรับรางวัลระดับชาติ/
นานาชาติ 

90 95 100 100 100 

 

 

 



๑๑๐ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย (รอยละ) 

2563 2564 2565 2566 2567 

เพื่อนํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท       
ทั้งระบบ 
สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลผูบริหารครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

100 100 100 100 100 

รอยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผานระบบ 
Digital Technology 

100 100 100 100 100 

รอยละของ Digital content เก่ียวกับองคความรูในสาขาที่
ขาดแคลน 

20 25 30 35 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

การนํายุทธศาสตรสูแผนปฏิบัติ 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ (Key Performance Indicators – KPI) 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๔  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ

ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย (รอยละ) 

2563 2564 2565 2566 2567 

เพื่อรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่นภาครัฐหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
บริบทของพื้นท่ี 
รอยละของเด็กวัยเรียนท่ีเขารับการศึกษาในแตระดับ
การศึกษา 

100 100 100 100 100 

รอยละของนักเรียนออกกลางคัน 2 ๒ 2 ๒ 2 
รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลชวยเหลือและ
คุมครองนักเรียนและการแนะแนวที่มปีระสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 

รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากรวัย
เรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูใหแก
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 

เพื่อยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภทใหมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 
สถานศึกษาในสังกัดมีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 100 100 100 100 100 
รอยละของสถานศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษาตามที่กําหนด 

100 100 100 100 100 

เพื่อสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
มีขอมูลสารสนเทศของการจัดการศกึษาพิเศษที่เชื่อมโยงกับ
หนวยงานที่เก่ียวของทุกระดับ 

100 100 100 100 100 

ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมท้ังระบบเพ่ือสามารถ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

100 100 100 100 100 

เพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพียงพอ 
มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับ
ผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรงอยางเหมาะสม 

100 100 100 100 100 

ผูเรียนทกุคนและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการเรียนรูอยางเหมาะสมและเพียงพอตอการ
พัฒนาคุณภาพการศกึษา 

100 100 100 100 100 

 



๑๑๒ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย (รอยละ) 

2563 2564 2565 2566 2567 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับความรวมมือจากกองทุน
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

20 30 40 50 60 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาหนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
สถานศึกษาทุกแหงมีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่
สามารถเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตไดอยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 

100 100 100 100 100 

สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ
เรียนรูของผูเรียนและเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

การนํายุทธศาสตรสูแผนปฏิบัติ 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ (Key Performance Indicators – KPI) 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๕  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย (รอยละ) 

2563 2564 2565 2566 2567 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รอยละของสถานศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพ
มาตรฐาน 

100 100 100 100 100 

รอยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายในระดับดีขึ้น
ไป 

100 100 100 100 100 

รอยละของหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA: 
Integrity & Transparency Assessment) 

100 100 100 100 100 

รอยละของสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับดีข้ึนไป 

100 100 100 100 100 

เพื่อสรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา 
รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมี
สวนรวม 

100 100 100 100 100 

รอยละของสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม
และบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

100 100 100 100 100 

จํานวนหนวยงานภาครัฐภาคเอกชนมีสวนรวมจัดการศกึษา
แบบประชารัฐเพ่ิมขึ้น 

5 10 15 20 25 

เพื่อยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระนําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดานใหสถานศึกษาเปน
ศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 
มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให
เกิดคณุภาพ 

100 100 100 100 100 

มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการกระจายอํานาจทางระบบ 50 55 60 65 70 
รอยละของสถานศึกษามีคณุภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย/และพัฒนาสู
ระดับสากล) 

100 100 100 100 100 

 



๑๑๔ 

 

 
  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย (รอยละ) 

2563 2564 2565 2566 2567 

เพื่อปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพียงพอ 
มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับ
ผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรงอยางเหมาะสม 

100 100 100 100 100 

ผูเรียนทกุคนและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการเรียนรูอยางเหมาะสมและเพียงพอตอการ
พัฒนาคุณภาพการศกึษา 

100 100 100 100 100 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาหนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบนําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงขอมูลตางๆตั้งแต
ขอมูลผูเรียนขอมูลครูขอมูลสถานศึกษาขอมูลงบประมาณและขอมูลอื่นๆที่จําเปนมาวิเคราะหเพื่อให
สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรูเพื่อพฒันาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัดและ
ความสามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป 
สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชใน
การวางแผนการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 

สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับขอมูลตางๆนําไปสูการวิเคราะหเพ่ือวาง
แผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 

จํานวนฐานขอมูลทางการศึกษาในจังหวัดมมีาตรฐาน
เชื่อมโยงและเขาถึงได 

50 55 60 65 70 

 


