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 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามงบประมาณที่ได้รับเป็นการก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการใช้ทรัพยากรว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด โดยมีโครงการด าเนินงาน ต่าง ๆ 
และปฏิทินปฏิบัติงานเป็นตัวก ากับไปสู่ผลส าเร็จของงานมีความประหยัดคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ของงาน / โครงการ
นั้น ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นตัวชี้วัด  ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารจัดการโรงเรียนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขและอยู่ในสังคมได้ภายใต้การ
พ่ึงพาตนเอง   
  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือ    ร่วมใจ
ของบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
และหวังว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มนี้คงเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และผู้สนใจ
ต่อไป 
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 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สำรบัญ 
 
 หน้ำ 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนกำรศึกษำ 1 

ประวัติโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 2 
สภาพชุมชน 2 
ภารกิจ 3 
ความต้องการ 4 
ท าเนียบผู้บริหาร 5 
ปรัชญา 6 
ค าขวัญ 6 
เอกลักษณ์ 6 
อัตลักษณ์ 6 
โครงสร้างการบริหาร 6 
ระบบโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนวัดบางไกรนอก  7 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดบางไกรนอก 8 
วิสัยทัศน์ 9 
พันธกิจ 9 
เป้าประสงค์ 9 
ข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษา 10 
ยุทธศาสตร์ในการบริหาร 14 
งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน 16 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 22 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 22 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 28 
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 32 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือความเป็นเลิศ 42 
โครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ 58 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 62 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 66 
โครงการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 77 
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 78 

สำรบัญ (ต่อ) 
 
 หน้ำ 
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 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 84 
โครงการส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 88 
โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 94 
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 98 
โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 106 
โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 111 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 115 
โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ 119 
โครงการ STEM Education 128 
โครงการโรงเรียนสีขาว 133 
โครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) 137 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 143 
โครงการโรงเรียนสุจริต พินิจคุณธรรม 147 
โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 154 
โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท 160 
โครงการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 164 
โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในศตวรรษท่ี 21 
169 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ 174 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 175 
โครงการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การใช้งบประมาณ 179 
โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 183 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 187 
โครงการพัฒนาวิชาชีพ 188 
โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 191 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 194 
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 195 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 199 
โครงการวันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 202 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 207 
โครงการอาหารกลางวัน 212 

สำรบัญ (ต่อ) 
 
 หน้ำ 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 215 
โครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 219 
โครงการกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน 223 
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โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 226 
โครงการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น 231 
โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา 234 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 237 
โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 241 
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 244 
โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน 247 
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 250 
โครงการส่งเสริมทักษะทางกีฬาเพ่ือสุขภาพ 254 

ภำคผนวก  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 259 
การบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 261 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำนกำรศึกษำ 
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ประวัติโรงเรียนวัดบำงไกรนอก ( แย้มพร้อมอุปถัมภ์ ) 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก ( แย้มพร้อมอุปถัมภ์ ) ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ต าบลบางขุนกอง อ าเภอบาง

กรวย จังหวัดนนทบุรี เดิมเป็นที่โรงเรียนราษฎร์ ชื่อโรงเรียนราษฎร์บ ารุง ครั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน
ปี   พ.ศ. 2475 รัฐบาลได้ส่งเสริมการศึกษาประชาบาล โดยให้มีโรงเรียนประชาบาลต าบล ต าบลละ 1 โรงเรียน ต าบลบาง
กร่าง  อ าเภอเมืองนนทบุรี เริ่มตื่นตัวในการศึกษา ประกอบกับมีประชากรเพ่ิมมากขึ้น โรงเรียนวัดบางกร่างโรงเรียน
เดียวไม่เพียงพอกับการรับนักเรียน เห็นว่าโรงเรียนวัดบางไกรนอก มีโรงเรียนราษฎร์สอนอยู่แล้ว มีอุปกรณ์และ
บุคลากรอยู่เรียบร้อยและเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย อยู่ใกล้คลองติดต่อกัน การเดินทางก็
สะดวกสบาย จึงขออนุญาตอ าเภอบางกรวยขอยืมสถานที่วัดบางไกรนอกสร้างเป็นโรงเรียนประชาบาลต าบลบาง
กร่าง 2 โรงเรียนราษฎร์บ ารุงก็เลิกกิจการไป ต่อมาอ าเภอเมืองนนทบุรี  ได้โอนโรงเรียนให้ไปขึ้นอ าเภอบางกรวย 
ตั้งแต่วันที่            1 เมษายน 2491 จึงใช้ชื่อใหม่ว่า“โรงเรียนวัดบางไกรนอก” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

ในส่วนของอาคารเรียนเดิมเป็นแบบ ป.2 กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร คณะกรรมการโรงเรียน สมัย
นั้นเป็นผู้ก่อตั้งโดยใช้งบบริจาค ในปีพ.ศ. 2505 ทางราชการได้ขยายการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียน
ได้รับเงินงบประมาณ 330,000 บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และประชาชนบริจาคอีก 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) จึงได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ แบบ 017  และในปี  พ.ศ. 2521 จ านวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทางราชการ
ได้อนุมัติเงินงบประมาณ 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ประชาชนบริจาคสมทบอีก 10 ,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ 017 และได้สร้างสิ่งก่อสร้างเพ่ิมเติมอีกดังนี้ 

 1.  ปี พ.ศ. 2518 สร้างบ้านพักครู แบบองค์การฯ งบประมาณ  33,000  บาท  
2. ปี พ.ศ. 2518 สร้างส้วม   ใช้เงินงบประมาณและบริจาคสมทบ 
3. ปี พ.ศ. 2527 สร้างถังเก็บน้ าฝน แบบ ฝ.33 ใช้เงินงบประมาณ 30,000  บาท 
4. ปี พ.ศ. 2529 สร้างส้วมแบบ สปช. 602/26 งบ ส.ส และบริจาค 130,000  บาท 
5. ปี พ.ศ. 2531 สร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช. 201/26 ดัดแปลง งบประมาณ 280,000  บาท 
6. ปี พ.ศ. 2541 สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 ดัดแปลง งบบริจาค 330,000  บาท 
ต่อมาอาคารเรียนและอาคารประกอบหลังที่ 1 – 5 ช ารุดทรุดโทรม  ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม        

ทางโรงเรียนจึงขออนุญาตรื้อถอนไปหมดแล้ว คงเหลืออาคารประกอบหลังที่  6  ซึ่งใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์และ
โรงอาหาร   ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง  น าโดยนายอนุพงษ์  กันพุ่ม  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขุนกอง  ได้ให้ความอนุเคราะห์สร้างอาคารเรียน  1  หลัง   เป็นตึก  5  ชั้น  20  ห้องเรียน  ให้ใน      
ปี  พ.ศ.  2551  แล้วเสร็จในปี  พ.ศ.  2552 งบประมาณ 17,990,000 บาท 

ปัจจุบันโรงเรียนมีพ้ืนที่ 1 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา เป็นที่วัด 326 ตารางวา และผู้มีจิตศรัทธา คือ     
คุณยายพวง  แย้มพร้อม และนายนิพนธ์  แย้มพร้อม บุตรชาย ได้บริจาคให้อีก 2 ครั้ง รวม 234 ตารางวา เพ่ือเป็น
เกียรติและแสดงความขอบคุณต่อผู้บริจาคที่ดิน โรงเรียนจึงขอเพ่ิมชื่อเป็น “โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม
อุปถัมภ์)” และขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ร.ง.ช พร้อมเครื่องหมายตอบแทนให้กับนายนิพนธ์  แย้มพร้อม ผู้เป็น
บุตรชาย 

 
 สภำพชุมชน 

สภาพบริเวณโดยรอบเป็นสวนผลไม้ ด้านหน้าโรงเรียนติดกับซอยวัดบางไกรนอก ด้านทิศตะวันออก
ติดต่อกับบ้าน  นายนิพนธ์  แย้มพร้อม  ซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียน  ทิศตะวันตกติดต่อกับวัดบางไกรนอก   
ด้านทิศเหนือติดกับคลองบางกอกน้อย  รอบ ๆ บริเวณโรงเรียนมีรั้วกั้นทั้ง 4 ด้าน มีอาคารเรียนจ านวน  1  หลัง 
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 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป็นตึกเป็นอาคารแบบขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ที่สร้างให้ในพ้ืนที่ของโรงเรียน  เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การจัดการเรียนการสอน สูง 5 ชั้น 20 ห้องเรียน ได้ใช้เป็นห้องเรียนตั้งแต่ชั้นที่ 1 – 3  จ านวน  9  ห้องเรียน
นอกนั้นใช้เป็นห้องพิเศษต่าง ๆ  เช่นห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องวิชาการ ห้องพยาบาล และ
ห้องประชุม ทุกชั้นของอาคารเรียนจะมีห้องส้วมชาย-หญิงและอ่างล้างมือ นอกจากนี้ยังมีอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง
ใช้เป็นโรงอาหาร  และสถานที่จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน 

ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชาวสวน ประชากรในเขตพ้ืนที่บริการหมู่ 3  และหมู่  5  มี
ประมาณ 2,782 คน อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้แก่ วัดบางไกรนอก คลองบางกอกน้อย วัดไทยเจริญ  วัดอุทยาน 
อาชีพหลักของชุมชนเป็นเกษตรกรท าสวน เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มมีน้ าอุดมสมบู รณ์ นักเรียนนับถือศาสนาพุทธ 
100% ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ยต่อ
คน 96,000 ต่อปี ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักทั่วไป คือ การท าบุญตักบาตรพระ 108 ซึ่งถือเป็น         
วันส าคัญทางศาสนา   
 
ภำรกิจ 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานจัดบริการทางการศึกษาระดับโรงเรียน  มีภารกิจ   ดังนี้ 
   1.  ด้านจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน แบ่งเป็น  2  ระดับ  คือ 
  1.1  จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้แก่เด็กวัย 4  – 5 ปี  เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาความ
พร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และบุคลิกภาพเต็มศักยภาพตามวัยสมควร และมีความพร้อมในการ
เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยน าครอบครัว ชุมชน  
และท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
      1.2  จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ให้แก่เด็กท่ีมีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ   
ตั้งแต่อายุ 6 ปี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ได้รับการศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
และมีคุณภาพตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ให้เด็กทุกคนมีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้ารับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ    
    2.  ด้านการบริหาร 
   2.1 ด าเนินงานประสานความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับและให้ความส าคัญของชุมชนต่อการจัดการศึกษา ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี การด าเนินงานตามโครงการ/แผนงานรวมทั้งโครงการพิเศษต่าง ๆ ให้เป็น ไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตัวชี้วัดที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ก าหนด 
             2.2  ด าเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับ 
   2.3  ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกณฑ์คุณภาพของจังหวัดนนทบุรี เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  เพ่ือพร้อมรับการประเมินจากภายนอก  
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 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ควำมต้องกำร 

 1.  งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สนามเด็กเล็ก 
เวที ห้องสมุด ซ่อมแซมศาลาริมน้ า รับส่งนักเรียน ซ่อมแซมห้องน้ า ห้องส้วม รั้ว และสถานที่อ่ืนที่ช ารุดทรุดโทรม  
สามารถใช้เป็นโรงอาหารและใช้ จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้  ให้มีสภาพคงทน  ถาวร  สะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

      2.  ครูที่สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านพละศึกษา  สาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล 

 3.  การดูแลสนับสนุนอย่างจริงจังจากหน่วยงานบังคับบัญชา  หรือต้นสังกัด 
 4.  ความร่วมมือทุกด้านในการจัดการศึกษาจากผู้ปกครอง ชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.  งบประมาณท่ีพอเพียงในการจัดการศึกษาให้บรรลุมาตรฐานคุณภาพ  
 6.  งบประมาณสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา 
 

แผนที่ตั้ง 
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 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ท ำเนียบผู้บริหำร 
 

ที่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ระยะเวลำ 

1. นายจินดา  วิบูลย์จันทร์     ครูใหญ่ 9 ม.ค. 2476 - 31 ก.ค. 2477 

2. นายประหยัด   แจ้งค าข า ครูใหญ่ 1 ส.ค. 2477 - 30 ก.ย. 2484 

3. นายเกลอ   สัตยามะระ ครูใหญ่ 1 ต.ค. 2484 – 30 ก.ย. 2517 

4. นายประเสริฐ   สุขอนันต์ ครูใหญ่ 1 ต.ค. 2517 – 30 ก.ย. 2518 

5. นายเทพมนตรี  อินเอ่ียม อาจารย์ใหญ่ 1 ต.ค. 2518 – 30 ก.ย. 2529 

6. นายบุญเลิศ  เสนียวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการ 1 ต.ค. 2529 – 30 ก.ย. 2539 

7. นายกนก  เพชรนาค ผู้อ านวยการ 1 ต.ค. 2539 – 19 พ.ย. 2546 

8. นายคัมภีร์   โพธิ์รัตน์ ผู้อ านวยการ 2 ธ.ค. 2546 – 15 พ.ค. 2549 

9. นายกนก  เพชรนาค ผู้อ านวยการ 18 พ.ค. 2549 – 21 ม.ค. 2550 

10. นางล าพอง   จันทรถาวร รักษาการ 22 ม.ค. 2550 – 21 ก.พ. 2550 

11. นายสูงชัย  ขวัญเจริญทรัพย์ ผู้อ านวยการ 22 ก.พ. 2550 – 30 พ.ค. 2551 

12. นายธนทัศน์   อิทธิสริยานนท์ ผู้อ านวยการ 2 มิ.ย. 2551 – 30 ก.ย. 2551 

13. นางสุมณฑา  สังข์ยิ้ม รักษาราชการ 1 ต.ค. 2551 – 24 ธ.ค. 2551 

14. นางศุภพร   คล้ายเอม ผู้อ านวยการ 25 ธ.ค. 2551 – 31 ต.ค. 2556 

15. นางสุมณฑา  สังข์ยิ้ม รักษาราชการ 1 พ.ย. 2556 – 18 ธ.ค. 2556 

16. นางพนิดา   อุสายพันธ์ ผู้อ านวยการ 19 ธ.ค. 2556 – 22 พ.ย. 2559 

17. นางสาวศรีสุดา  ดุริยานนท์ รักษาราชการ 23 พ.ย. 2559 – 22 ธ.ค. 2559 

18. นางสาลินี  สุขศิริ ผู้อ านวยการ 23 ธ.ค. 2559 – ปัจจุบัน 
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 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ปรัชญำ : ปญฺญา นราน  รตน    ปัญญาเปรียบเสมือนเครื่องประดับของคนดี 
 
ค ำขวัญ : เรียนดี  มีภาวะผู้น า  คุณธรรมสูง 
 
เอกลักษณ์ : เน้นวิชาการ 
 
อัตลักษณ์  : เรียนดี  มีมารยาท 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำร 
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 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ระบบโครงสร้ำงกำรบริหำรของโรงเรียนวัดบำงไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิการบริหารงานโรงเรยีนวัดบางไกรนอก 
 (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาลินี  สขุศิร ิ

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
นายอนวุัตร  ธิระมาร 

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทัว่ไป 
นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ 

 งานธุรการ สารบรรณ  
การรายงาน  (นุชรีภรณ์) 

 ระบบข้อมูลสารสนเทศ         
(นุชรีภรณ์) 

 เขตบริการและส ามะโนนักเรียน  
(เพ็ญนภา) 

 งานอาคารสถานที ่ ดูแล 
 สาธารณูปโภค (ยุวด)ี 
 งานโสตทัศนูปกรณ์ (สิทธิพร) 
 งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
  (แก้วใจ) 
 ระบบรักษาความปลอดภัย 

อาคารสถานที่ และทรัพย์สิน 
(นุชรีภรณ์) 

 กรรมการสถานศึกษาและชุมชน 
(สุมาลี) 

 งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา (ธนันพัชร์) 

 งานบริการสุขภาพอนามัย      
(จิราพร) 

 งานบริการอาหารกลางวันและ
โภชนาการ (ชฎาพร) 

 การประชาสัมพันธ ์(นุชรีภรณ์) 
 ระเบียบวินยั ความประพฤติ

นักเรียน (พินทุสร) 
 การป้องกันสารเสพติดสิ่งมัวเมา 

(จิราพร,อนุวัตร) 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

(นัทจนันท์,เณศรพี) 

 การวางแผนอัตราก าลัง สรรหา 
บรรจุ และแต่งต้ัง   
(ทิพาภรณ์,นุชรีภรณ์) 

 จัดบุคลากรและเข้าปฏิบัติงาน 
(ทิพาภรณ์,นุชรีภรณ์) 

 พัฒนาความรู้ความสามารถ  
และการอบรม (ทิพาภรณ์) 

 ส่งเสริมความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ (ทิพาภรณ์) 

 วินัยและการรักษาวินัย  
คุณธรรมจริยธรรมคร ู 
(ทิพาภรณ์) 

 วิทยากรท้องถิ่น  (สุมาลี) 
 ประเมินผลการปฏบิัติงาน  

(ทิพาภรณ์) 
 ความดี ความชอบขวัญก าลังใจ 

(ทิพาภรณ์) 

 นโยบายและระบบ
งบประมาณ (พินทุสร) 

 งานจัดสรร และควบคุม
งบประมาณ (พินทุสร) 

 การเงิน การบัญช ีเบิกจา่ย
และรายงาน (เพ็ญนภา) 

 การควบคุมและตรวจสอบ
ภายใน (ยุวดี) 

 ทะเบียนพัสด ุและสินทรัพย ์
(อนุวัตร) 

 การจัดซ้ือ จัดจ้าง  
(กนิษฐา) 

 ระดมทรัพยากร การจัดหา
รายได้และกองทุนการศึกษา 
(พะเยาว)์ 

 งานร้านค้าสวัสดิการ 
   (ทิพาภรณ์,พิกุล,แก้วใจ) 

 หลักสูตรและการสอน (อนุวัตร) 
 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

(ธนันพัชร์,เพ็ญนภา) 
 การวัดผล ประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน (กนิษฐา) 
 งานทะเบียน และเอกสารส าคัญ  

(เพ็ญนภา,กนิษฐา) 
 การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา (ยุวด)ี 
 ประกันคุณภาพภายใน ภายนอก 

(ธนันพัชร)์ 
 การพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
(อนุวัตร,ธนันพัชร)์ 

 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้   
(ยุวด)ี 

 ห้องสมุด (รวงทอง) 
 หนังสือเรียนและอื่น ๆ   

(ธนันพัชร์,กนิษฐา) 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น, แหล่งเรียนรู้ 

(ชฎาพร,ยวุด)ี 
 แนะแนว และการดูแลนกัเรียน 

(นัทจนันท์,เณศรพี) 
 ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่

ชุมชน (ธนันพัชร)์ 
 การนิเทศ พัฒนาคุณภาพ   
      (อนุวัตร) 
 ส่งเสริมคุณธรรม  
     (พะเยาว์,ธนันพัชร์) 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
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 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนวัดบำงไกรนอก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

นายอนุพงษ์   กันพุ่ม 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

นายอาทิตย์   ภู่กาญจนพร้อย 
ที่ปรึกษา 

พ.ต.ท.มนตรี  สังข์ยิ้ม 
ที่ปรึกษา 

นายบุญเชิด  ช้างเกิด 
รองประธาน 

พระครูนนทมงคลวิศิษฐ์ 
ผู้แทนพระภิกษุ 

นายสวัสดิ์  เกษรมาลา 
ผู้แทนองค์กรชุมชน 

นายประทุม  สุภาเกตุ 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายนพพร  แย้มพร้อม 
ผู้แทนศิษย์เก่า 

นายณัชพงศ์  ทักษิณไศล 
ผู้แทนผู้ปกครอง 

นางสาววันทนีย์  โสมะเกษตริน 
ผู้แทนครู 

นางสาลินี  สุขศิริ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วิสัยทัศน ์  :   โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  มุ่งจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
    ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
    รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  โดยการสนับสนุนของชุมชนและท้องถิ่น 
 

 
พันธกิจ  : 1.  จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัย  และธรรมชาติของนักเรียน 

2.  จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศ
ต่างๆ 

   3.  จัดการเรียนรู้ทั้งที่เป็นสากล  และวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 
   4.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามของไทย และความมีระเบียบวินัย 

5.  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม พลังงาน รวมถึงการใช้อย่างคุ้มค่าและ
ประหยัด 

   6.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
7.  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีทักษะตามกลุ่มสาระ  และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การสื่อสารสองภาษาเพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการ
ปฏิรูปการศึกษา 

 
เป้ำประสงค ์
ด้ำนผู้เรียน 

1.  ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
2.  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.  ผู้เรียนมีความรู้ที่เป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
4.  ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  ใช้อย่างคุ้มค่าและประหยัด  
5.  ผู้เรียนรู้จักประหยัด  อดออม  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

 
ด้ำนครู/บุคลำกร 
  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือแสวงหา
ความรู้และพัฒนางาน   
 
ด้ำนบริหำรจัดกำร 

  1.  พัฒนาการศึกษาโดยน าระบบวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการด าเนินงานทุกขั้นตอน 
2.  ผู้บริหารมีภาวะเป็นผู้น าและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารและจัดการ 

  3.  ใช้กระบวนการบริหารแบบ SBM ชุมชนและองค์กรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  4.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร 
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 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ข้อมูลพ้ืนฐำนกำรศึกษำ 

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง  5  ปี   
ปีกำรศึกษำ/ชั้น ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อนุบาล 1 20 - - - - 

อนุบาล 2 22 22 26 19 20 

อนุบาล 3 - 22 23 24 18 

รวมอนุบำล 42 44 49 43 38 

ประถมศึกษาปีที่ 1 21 24 23 21 22 

ประถมศึกษาปีที่ 2 35 21 29 24 19 

ประถมศึกษาปีที่ 3 31 36 21 30 23 

ประถมศึกษาปีที่ 4 30 31 38 19 31 

ประถมศึกษาปีที่ 5 32 31 32 36 20 

ประถมศึกษาปีที่ 6 35 33 31 29 36 

รวมประถมศึกษำ 183 176 174 159 151 

รวมทั้งหมด 225 220 223 202 189 

 

จ ำนวนครู 
ที ่ ชื่อ - สกุล อำยุ 

อำยุ
รำชกำร 

ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก 

1. นางสาลินี   สุขศิริ 43 21 ผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

กศ.บ./
กศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ/ 
การบริหารการศึกษา 

2. นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 29 6 คร ู กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 
3. นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน 

33 6 คร ู
ค.บ./ 
ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ/ 
การบริหารการศึกษา 

4. นางยุวดี  ทองค า 
33 5 คร ู

ค.บ./ 
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์/ 
การบริหารการศึกษา 

5. นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
 

42 5 คร ู ศษ.บ. เทคโนโลยีการสื่อสาร
และการศึกษา 

6. นายอนุวัตร  ธิระมาร 
29 5 คร ู

ค.บ./ 
ศษ.ม. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา/
การบริหารการศึกษา 
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 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ที ่ ชื่อ - สกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก 

7. นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 
 

37 4 คร ู วทบ./ 
ศศ.ม. 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางไม้/ 

การสอนวิทยาศาสตร์ 
8. นางสาวกนิษฐา   วรรณวงษ์ 29 4 คร ู ค.บ./ 

ศษ.ม. 
คณิตศาสตร์/ 

การบริหารการศึกษา 

9. นางสาวชฎาพร  เสาร์ค า 26 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย 

10. นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น 25 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย 

11. นางสาวปาณิสรา   ค ามูล 27 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ 

๑๒. นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย ๓4 2 ครูผู้ช่วย กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 

 
ครูอัตรำจ้ำงและลูกจ้ำงประจ ำ 

ที ่ ชื่อ - สกุล อำยุ 
ประสบกำรณ์
กำรสอน (ปี) 

วุฒิ วิชำเอก จ้ำงด้วยเงิน 

1. นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์ 29 7 ศ.ศ.บ. นาฏศิลป์ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

2. นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 30 6 ค.บ. สังคมศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

3. นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง 31 3 ค.บ. การศึกษาภาษาไทย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

4. นายชัยวัฒน์   จิว๋โคราช 30 1 ค.บ. พลศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

5. นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 32 - บธ.บ./ 
ศษ.ม. 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ 
การบริหารการศึกษา 

สพฐ. 

6. นายสิทธิพร  เกตุมี 59 - ม.ศ. 3 -  
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 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จ ำนวนข้อมูลครูและบุคลำกร จ ำแนกตำมหน้ำที่ เพศ ระดับกำรศึกษำ อำยุ 

ประเภทบุคลำกร 
เพศ ระดับกำรศึกษำ อำยุเฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่ ำกว่ำ  
ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกว่ำ  
ป. ตรี 

น้อยกว่ำ 
30 ปี 

30-50 ปี มำกกว่ำ  
50 ปี 

ผู้อ านวยการโรงเรียน - 1 - - 1 - 1 - 
ครูประจ าการ 1 10 - 10 1 6 5 - 
ครูอัตราจ้าง 1 4 - 5 - 3 1 1 
ครูธุรการ - 1 -  1 - 1 - 

ลูกจ้างประจ า 1 - 1 - - - - 1 
รวม 3 16 1 15 3 9 8 ๒ 

 
กำรพัฒนำ IT โรงเรียน 

1) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา          ห้อง       -    ที่นั่ง 
  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์         1  ห้อง      21  เครื่อง 
  ห้องวิทยาศาสตร์          1  ห้อง 

2) โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ ทั้งหมด 31 เครื่อง   ได้รับจาก 
  เงินงบประมาณ   13 เครื่อง 
  รับการบริจาค/เอกชน  18 เครื่อง 

    ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ทั้งหมด 2 เครื่อง 
 ใช้งานได้    1 เครื่อง 
   ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 29 เครื่อง 
 ใช้งานได้ 29 เครื่อง 
 

*อัตรำส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อ นักเรียน 

คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือการเรียนการสอน 

คอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารจัดการ รวม 
(จ านวนเครื่อง) 

เฉลี่ยอัตราส่วนเครื่อง
คอม:นักเรียน 

29 2 31 1:8 
 

เครื่องแท็บเล็ต (Tablet)      ทั้งหมด 63      เครื่อง ได้รับจาก  
 เงินงบประมาณ   63 เครื่อง 
 รับการบริจาค/เอกชน  - เครื่อง 

  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ทั้งหมด 2 เครื่อง 
                      ใช้งานได้    - เครื่อง 

  ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด 65 เครื่อง 
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 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

*ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้/สื่อกำรเรียนรู้ 
 1)  ห้องสมุดมีขนาด 3.5 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 11,700  เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบดิวอี้ คิดเป็นร้อยละ  80 ของนักเรียนทั้งหมด  

2) ห้องปฏิบัติการ 
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน  1 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน  1 ห้อง 
3)  คอมพิวเตอร์ จ านวน 31 เครื่อง 
 ใช้เพื่อการเรียนการสอน  29 เครื่อง 
 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย  90 คน   
       ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  40.90   ของนักเรียนทั้งหมด 

  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  2 เครื่อง 
4)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน 
สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. ห้องคอมพิวเตอร์ 
๒. ห้องวิทยาศาสตร์ 
๓. ห้องสมุด 
๔. ห้องสหกรณ์นักเรียน 
๕. ห้องพยาบาล 
๖. แปลงเกษตร 
๗. ห้องประกอบอาหาร 
๘. สวนหย่อม 

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

 
5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภำยนอก 
สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑.วัดบางไกรนอก 
๒.วัดอุทยาน 
๓.คลองบางกอกน้อย 
๔.วัดไทยเจริญ 
๕.บ้านเรือนในชุมชน 
๖.การน านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 
๗.เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี 
๘.เข้าค่ายคุณธรรม 

45  ครั้ง/ปี 
30  ครั้ง/ปี 
80  ครั้ง/ปี 
20  ครั้ง/ปี 
365  วัน 
๒  ครั้ง/ป ี
๑  ครั้ง/ปี 
1  ครั้ง/ป ี

 
 



19 
 

  

 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศำสตร์ในกำรบริหำร 
  ยุทธศำสตร์ที่  1     ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ังคง 
  ยุทธศำสตร์ที่  2     พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
  ยุทธศำสตร์ที่  3     พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ยุทธศำสตร์ที่  4     สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ   
ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
  ยุทธศำสตร์ที่  5     เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
  
ยุทธศำสตร์ที ่ 1  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมัง่คง  

1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

1.2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

1.3 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

1.4 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

1.5 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.6 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ 

1.7 โครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม 

1.8 โครงการวันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

1.9 โครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ยุทธศำสตร์ที ่ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
2.2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
2.3 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

2.4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือความเป็นเลิศ 

2.5 โครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ 
2.6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

2.7 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

2.8 โครงการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 

2.9 โครงการส่งเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 

2.10 โครงการส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

2.11 โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2.12 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.13 โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 

2.14 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ 

2.15 โครงการ STEM Education 
2.16 โครงการโรงเรียนสีขาว 
2.17 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
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2.18 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

2.19 โครงการวันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

2.20 โครงการปลอดขยะ (Zero Waste) 
2.21 โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท 

ยุทธศำสตร์ที ่ 3  พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3.1 โครงการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 

3.2 โครงการพัฒนาวิชาชีพ 

3.3 โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

3.4 โครงการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 

ยุทธศำสตร์ที ่ 4  สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
4.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
4.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
4.3 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
4.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา      

ขั้นพ้ืนฐาน 
4.5 โครงการโรงเรียนสีขาว 
4.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT) 
4.7 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.8 โครงการอาหารกลางวัน 
4.9 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
4.10 โครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 
4.11 โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน 
4.12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 
4.13 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน 
4.14 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
4.15 โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน 

สสวท 

ยุทธศำสตร์ที ่ 5  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
5.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
5.2 โครงการส่งเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 
5.3 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
5.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา      

ขั้นพ้ืนฐาน 
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5.5 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

5.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

5.7 โครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม 
5.8 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 
5.9 โครงการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การใช้งบประมาณ 
5.10 โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่และภูมิทัศน์ 
5.11 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.12 โครงการโรงเรียน วัด บ้าน ประสานใจ 
5.13 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 
5.14 โครงการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น 
5.15 โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา 
5.16 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 
5.17 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
5.18 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5.19 โครงการปรับปรุงห้องประชุมเกียรติยศ 
5.20 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5.21 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

  

 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

งบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุน 
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์ )  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอ่ืน  
ปีงบประมาณ 2564  ดังนี้ 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1 แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งานจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- อนุบาลปีที่ 2 (20 คน x 1,700 บาท) 
- อนุบาลปีที่ 3 (18 คน x 1,700 บาท) 

 
64,600 

 
34,000 
30,600 

 
1,700 บาท 
ต่อคน 
ต่อปี 

2 แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน : 
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (22 คน x 1,900 บาท) 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (19 คน x 1,900 บาท) 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (23 คน x 1,900 บาท) 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (31 คน x 1,900 บาท) 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (20 คน x 1,900 บาท) 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (36 คน x 1,900 บาท) 

 
286,900   

 
41,800 
36,100 
43,700 
58,900 
38,000 
68,400 

 
1,900 บาท 
ต่อคน 
ต่อปี 

3 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
- เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน(189 คนx20บาทx200 วัน) 

 
756,000 

 
20 บาท/คน/วัน 

4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) 
     -     ค่าจ้างครูอัตราจ้าง 4 คน x 15,000 บาท  
     -     ค่าจ้างครูต่างชาติ 1 คน x 59,000 บาท  

 
720,000 
531,000 

 
12 เดือน 
9 เดือน 

5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการคืนครูให้นักเรียน  1 คน 
x 15,000 บาท  

 
180,000 

 
12 เดือน 

6 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
- รายได้สถานศึกษา 

 
111,000 

-ค่าสนับสนุนการศึกษา 
-ทุนการศึกษา 
-อ่ืน ๆ 

รวม 2,649,500  
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การจัดสรรงบประมาณ 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

รำยกำร งบประมำณเงินอุดหนุน หมำยเหตุ 
จ ำนวน (บำท) ร้อยละ  

1.งานด าเนินการ 
  1.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 
  1.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  1.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
  1.4 กลุ่มบริหารทั่วไป 
  1.5 งบกลาง 

 
133,750 
40,000 
5,600 
45,200 
26,950 

 
53.18 
15.90 
2.23 
17.97 
10.72 

* ค่าสาธารณูปโภค 
100,000 บาท 

 
 

รวม 251,500 100  
 

การพิจารณางบประมาณตามโครงสร้างการบริหาร 
 อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณปี 2564 ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) ครั้งที ่4 /2563 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณดังนี้ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

อุดหนุนรายหัวฯ 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืน ๆ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 10,000   
2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 2,000   
3 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 25,000  1,000 (เงินรางวัล) 

8,220 (ค่ายวิชาการ) 

4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 37,000  30,000  
(งบอุดหนุน 2563) 

5 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 5,380  2,000 (เงินรางวัล) 

6 ส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 2,000   
7 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 1,000   
8 พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 500   
9 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 1,000   
10 ส่งเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 6,000   
11 ส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 4,000   
12 อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1,000   



24 
 

  

 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

อุดหนุนรายหัวฯ รำยได้
สถำนศึกษำ อ่ืน ๆ 

กลุ่มบริหารวิชาการ (ต่อ) 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8,470  75,600 

(งบเรียนฟรี 15 ปี) 
14 จัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 2,000   
15 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 6,400  20,000 

(งบเรียนฟรี 15 ปี) 

16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  246,098 
(งบเรียนฟรี 15 ปี) 
- ค่าหนังสือเรียน 
131,848 

- ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 66,490 

- ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 65,760 

17 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ 5,000  4,430 
(บ.เฉาก๊วยชากังราว) 

18 STEM Education 2,000   
19 โรงเรียนสีขาว 2,000   
20 โรงเรียนสานอนาคตการศึกษา Connect ED 3,000  76,935(CP ALL) 

2,000 (บริจาค) 
21 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาผ่าน

ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
2,000   

22 โรงเรียนสุจริต พินิจคุณธรรม 1,000   
23 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 3,000   
24 โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 
1,000  120,000 

(อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
สพฐ.) 

25 การขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
กระบวนการ PLC 

3,000   

26 ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียน ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

  25,000 
 

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ 133,750  611,283 
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 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

อุดหนุนราย
หัวฯ 

รายได้
สถานศึกษา 

อ่ืน ๆ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 2,000   
2 การควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้

งบประมาณ 
1,600 

  

3 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 2,000   
รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงบประมาณ 5,600  - 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1 พัฒนาวิชาชีพ 40,000   
2 เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน   30,000 

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคล 40,000  30,000 
กลุ่มบริหารทั่วไป 
1 ปรับปรุงอาคาร สถานที่และปรับภูมิทัศน์ 10,000 30,000 114,000 

(ปรับปรุงศาลาริมน้ า) 

2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2,000   
3 วันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 6,000   
4 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,200 18,900  

(ประกันอุบัติเหตุ) 
 

5 อาหารกลางวัน   756,000(อบต.) 
6 โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ 2,000   
7 สร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 1,000   
8 ส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน   25,000 (สหกรณ์) 
9 พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 6,000  20,000 

(งบอุดหนุน 2563) 

10 จัดการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น 1,000  100,000 
(ทุนการศึกษา) 

11 พัฒนาเว็บไซต์เพ่ือส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษา 1,500   
12 ส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 1,500   
13 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 100,000* 30,000 5,000 (ICT เงินเรียนฟรี) 

14 โรงเรียนปลอดขยะ 2,000   
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 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

อุดหนุนราย
หัวฯ 

รายได้
สถานศึกษา 

อ่ืน ๆ 

15 พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน 2,000   
16 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   9,250 (สพป.) 
17 ส่งเสริมทักษะทางกีฬาเพ่ือสุขภาพ 5,000   
รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไป 145,200 78,900 1,029,250 
งบกลาง 
1 งบส ารองจ่าย 26,950   

รวมงบประมาณงบกลาง 26,950   
รวมงบประมาณทั้งหมด 351,500 78,900 1,670,533 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


