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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

ค าน า 
 

  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือของ
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564 คณะครู หัวหน้า ฝ่ายงาน/โครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง     ที่ได้
ให้ข้อคิด ข้อสรุป ซึ่งประกอบด้วยผลการด าเนินงานในด้านต่างๆประจ าปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียน   วัดบาง
ไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ 
และแนวทางในการพัฒนางาน  สามารถน าปัญหากลับมาแก้ปัญหางานของโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ ตาม
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 
  ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะครู คณะกรรมการฝ่ายงาน/
โครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจจนรายงานผล
การด าเนินงาน ของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
 
 
 
 
        นายสนั่น  ไชยหงษ์ 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

สารบัญ 
   หน้า 
  ค าน า  ก 
  สารบัญ  ข 
  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  ค 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา 
  ประวัติโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 2 
 แผนที่ตั้ง 3 
 ท าเนียบผู้บริหาร 3 
 ปรัชญา 4 
 ค าขวัญ ๔ 
 อัตลักษณ์ 4 
 เอกลักษณ์ 4 
 โครงสร้างการบริหาร 4 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดบางไกรนอก 5 

 วิสัยทัศน์ 6 
  พันธกิจ 6 
  เป้าประสงค์ 6 
  ข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษา ๗ 
  จ านวนครู 8 
  การพัฒนา ICT โรงเรียน ๙ 
  งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน 1๑ 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน 
 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบางไกรนอก ปีการศึกษา 2563 14 
 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 3๘ 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 40 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ข้อสอบกลาง  ปีการศึกษา 2563 40 
 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 41 
 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 41 
 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 42 
 ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอกท่ีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 42 
 การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 43 
 Best Practice กิจกรรมดีๆที่บางไกรนอก 4๔ 
 รางวัลที่ได้รับ ผลการประกวดกิจกรรมต่างๆ ระดับโรงเรียน เขต จังหวัด ชาติ 45 
 ทุนการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2564 46 
 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 49 
 ปัญหา/ความต้องการของครู 66 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

 
ภาคผนวก 
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำเล่มรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 68 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประสบความส าเร็จในเรื่องวิชาการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี เมื่อใช้เกณฑ์เรื่องของการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (ONET) ชั้นประถมศึกษา     ปีที่ 6 
และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551   เป็นต้นมา 
ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยที่สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มาโดยตลอด นอกจากนี้ในงานด้านการ
บริหารจัดการโรงเรียนยังได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ดังนี้ 
 ในปี ๒๕63 ผลการทดสอบระดับชาติ NT ประจ าปีการศึกษา 2563  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)ได้คะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย สูงสุดเป็นอันดับที่ 2ของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มีคะแนนร้อยละ 57.75 ,ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O - Net)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖3 คะแนนเฉลี่ยรวม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 42.63 มี
พัฒนาการความก้าวหน้าสูงขึ้นเป็นล าดับที่ 11 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

รางวัลได้รับรางวัล  ระดับเหรียญเงิน  ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
“ระดับประเทศ” เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  Active Learning และการสร้างนวัตกรรมจาก
กระบวนการของ STEM เพ่ือแก้ปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืนตามบริบทจริง จากหน่วยงานคุรุสภา  

รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประจ าปี ๓๕๖๓ ระดับดีเด่น จากหน่วยงานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต ๑ 

รางวัลชนะเลิศส่งวีดีโอการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานด้านการสร้างจิตส านึกความรู้ในการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จากหน่วยงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต ๑ 

ผ่านการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรม โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล จากหน่วยงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต ๑ 
และรางวัลอ่ืนๆ อีกมากมายรวมทั้งรางวัลที่ผู้บริหาร ครู นักเรียนได้รับ ทั้งนี้เนื่องมาจากการได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานต้นสังกัด อปท. อบต. ชุมชน ผู้ปกครองแต่อย่างไรก็ตามภารกิจที่ส าคัญยิ่งของโรงเรียน
คือการรักษาคุณภาพที่ดีนี้ไว้และพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 แม้ว่าโรงเรียนจะประสบความส าเร็จในหลายด้าน แต่การด าเนินงานนั้นก็ต้องพบอุปสรรคและปัญหาต่างๆมา
โดยตลอดและโรงเรียนได้ท าการแก้ไขตามความเร่งด่วนและบริบทของโรงเรียนจนส าเร็จลุล่วงแต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
โรงเรียนก็ยังคงพบกับปัญหาอุปสรรค 

๑. การขาดแคลนครูในสาขาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
๒. ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ หรือสถานที่ แหล่งเรียนรู้ที่จ าเป็นในการ

จัดการเรียนการสอน 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

๓. ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะยากจน จนถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนด้าน
วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี ยังไม่เพียงพอ 

๔. ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนมากเกินจนไป โดยเฉพาะเรื่องการรายงานข้อมูลให้หน่วยงานต้นสังกัด  
และโครงการตามนโยบายต่างๆ 
 

วิธีแก้ปัญหา 
๑. โรงเรียนวางแผนขออัตราก าลังในวิชาเอกที่ขาดแคลนจากหน่วยงานต้นสังกัด และขอรับการสนับสนุนจาก 

อปท./หน่วยงานอื่น เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. จัดท าโครงการของบประมาณจากต้นสังกัดและจัดหางบประมาณจากการบริจาคจากชุมชน หน่วยงานอ่ืนๆ 

เช่น อบต. เป็นต้น 
๓. สนับสนุนให้อบต. จัดท าแผนพัฒนาชุมชนในเรื่องการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ครัวเรือนและสนับสนุน

สถานที่ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพให้ผู้ปกครองนักเรียน 
๔. จัดระบบการบริหารงานสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเวลาใน   การ

จัดท าข้อมูลให้น้อยลงโดยใช้ ICT เข้าช่วย ใช้การพัฒนาเป็นทีม แบ่งงานกันท าตามความสามารถช่วยเหลือ
เกื้อกูล ลดภาระงานให้ครูมากที่สุด 
 
 

แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๒. จัดให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้พร้อมบริการ 
๓. ใช้คุณธรรมน าความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
๔. ใช้ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการให้มากข้ึนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๕. ให้ชุมชน ผู้ปกครอง อปท. อบต. หน่วยงานของรัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้มาก

ขึ้น 
๖. จัดให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการกับศึกษาและหน่วยงานอ่ืน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการพัฒนาการศึกษา 
๗. จัดให้มีการระดมทรัพยากร ระดมก าลังทางสมองมาพัฒนางานบริหารของโรงเรียน 
๘. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพมีจิตส านึกและจิตวิญญาณความเป็นครู 
๙. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

ประวัติโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก ( แย้มพร้อมอุปถัมภ์ ) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี  เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ต าบลบางขุนกอง   อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เดิมเป็นที่โรงเรียน
ราษฎร์ ชื่อโรงเรียนราษฎร์บ ารุง ครั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475  รัฐบาลได้ส่งเสริมการศึกษา
ประชาบาล โดยให้มีโรงเรียนประชาบาลต าบล  ต าบลละ 1 โรงเรียน ต าบลบางกร่าง  อ าเภอเมืองนนทบุรี เริ่มตื่นตัวใน
การศึกษา ประกอบกับมีประชากร    เพ่ิมมากขึ้น โรงเรียนวัดบางกร่างโรงเรียนเดียวไม่เพียงพอกับการรับนักเรียน เห็น
ว่าโรงเรียนวัดบางไกรนอกมีโรงเรียนราษฎร์สอนอยู่แล้ว มีอุปกรณ์และบุคลากรอยู่เรียบร้อยและเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ริม
คลองบางกอกน้อย อยู่ใกล้คลองติดต่อกัน การเดินทางก็สะดวกสบาย จึงขออนุญาตอ าเภอบางกรวยขอยืมสถานที่วัด
บางไกรนอกสร้างเป็นโรงเรียนประชาบาลต าบลบางกร่าง 2 โรงเรียนราษฎร์บ ารุงก็เลิกกิจการไป ต่อมาอ าเภอเมือง
นนทบุรี  ได้โอนโรงเรียนให้ไปขึ้นอ าเภอบางกรวย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2491 จึงใช้ชื่อใหม่ว่า“โรงเรียนวัดบางไกร
นอก” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
   ในส่วนของอาคารเรียนเดิมเป็นแบบ  ป.2  กว้าง  8  เมตร  ยาว  12  เมตร  คณะกรรมการโรงเรียน
สมัยนั้นเป็นผู้ก่อตั้งโดยใช้งบบริจาค ในปี  พ.ศ.2505   ทางราชการได้ขยายการศึกษาถึงชั้ นประถมศึกษาปีที่ 7   
โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณ 330,000 บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และประชาชนบริจาคอีก 10 ,000 บาท  
( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) จึงได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ แบบ 017  และในปี  พ.ศ. 2521  จ านวนนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น
ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ  480,000  บาท ( สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน ) ประชาชนบริจาคสมทบอีก 
10,000  บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) จึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ 017 และได้สร้างสิ่งก่อสร้างเพ่ิมเติมอีก
ดังนี้ 

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  ซึ่งใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ 
และโรงอาหาร   ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง  น าโดยนายอนุพงษ์  กันพุ่ม  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขุนกอง  ได้ให้ความอนุเคราะห์สร้างอาคารเรียน  1  หลัง   เป็นตึก  5  ชั้น  20  ห้องเรียน  ให้ในปี  พ.ศ.  
2551  แล้วเสร็จในปี  พ.ศ.  2552 

ปัจจุบันโรงเรียนมีพ้ืนที่ 1  ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา เป็นที่วัด 326  ตารางวา และผู้มีจิตศรัทธา   คือ
คุณยายพวง  แย้มพร้อม  และนายนิพนธ์  แย้มพร้อม บุตรชาย ได้บริจาคให้อีก  2 ครั้ง  รวม 234  ตารางวา   เพ่ือ
เป็นเกียรติและแสดงความขอบคุณต่อผู้บริจาคที่ดิน  โรงเรียนจึงขอเพ่ิมชื่อเป็น “โรงเรียนวัดบางไกรนอก      ( แย้ม
พร้อมอุปถัมภ์ ) ”  และขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ร.ง.ช  พร้อมเครื่องหมายตอบแทนให้กับนายนิพนธ์  แย้มพร้อมผู้
เป็นบุตรชาย ปัจจุบันมีนายสนั่น ไชยหงษ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยโรงเรียน โทร 02-924-7008  โทรสาร 02-924-
7008  e–mail : bknork@hotmail.com   
 

mailto:bknork@hotmail.com
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

*แผนที่ตั้งโรงเรียน/การเดินทาง 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

ท าเนียบผู้บริหาร 
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    อินเอี่ยม   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   รักษาการ   1 ต.ค. 2551 – 24 ธ.ค. 2551 
14. นางศุภพร    คล้ายเอม  ผู้อ านวยการ 25 ธ.ค. 2551 – 31  ต.ค. 2556 
15. นางสุมณฑา    สังข์ยิ้ม   รักษาการ   1 พ.ย. 2556 – 18 ธ.ค. 2556 
16. นางพนิดา   อุสายพันธ์  ผู้อ านวยการ 19 ธ.ค. 2556 – 23 พ.ย.2559 
17. น.ส.ศรีสุดา ดุริยานนท์  รักษาการ 24 พ.ย. 2559 – 22 ธ.ค.2559 
18. นางสาลินี    สุขศิริ   ผู้อ านวยการ 23 ธ.ค. 2559  - 25 ม.ค. 2564 
19. นายสนั่น ไชยหงษ์   ผู้อ านวยการ   1 ก.พ. 2564  - ปัจจุบัน 

 
ปรัชญา 
 ปญฺญา นราน  รตน    ปัญญาเปรียบเสมือนเครื่องประดับของคนดี 
 
ค าขวัญ 
 เรียนดี  มีภาวะผู้น า  คุณธรรมสูง 
 
อัตลักษณ์ 
 เรียนดี  มีมารยาท  
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 



14 
 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน

โรงเรียนวดับางไกรนอก(แย้มพร้อมอปุถัมภ์) 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

วิสัยทัศน์ 
 

  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)    มุ่งจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน    
 ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์    และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ     
 รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม      โดยการสนับสนุนของชุมชนและท้องถิ่น 
 

พันธกิจ 
 

  1.  จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัย  และธรรมชาติของนักเรียน 
  2.  จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศต่างๆ 
  3.  จัดการเรียนรู้ทั้งที่เป็นสากล  และวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 
  4.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามของไทย และความมีระเบียบวินัย 
  5.  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม พลังงาน  รวมถึงการใช้อย่างคุ้มค่าและประหยัด 
  6.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  7.  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีทักษะตามกลุ่มสาระ  และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ           
                  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการปฏิรูปการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
 ด้านผู้เรียน 

๑. ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
๒. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต 
๓. ผู้เรียนมีความรู้ที่เป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
๔. ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  ใช้อย่างคุ้มค่าและประหยัด  
๕. ผู้เรียนรู้จักประหยัด  อดออม  ใช้ชีวิตอย่างสมถะ 

     ด้านครู/บุคลากร 
     บุคลากรทุกคนในโรงเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้   
            และพัฒนางาน  
 ด้านบริหารจัดการ 

 1.  พัฒนาการศึกษาโดยน าระบบวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการด าเนินงานทุกขั้นตอน 
 2.  ผู้บริหารมีภาวะเป็นผู้น าและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารและจัดการ 
 3. ใช้กระบวนการบริหารแบบ SBM ชุมชนและองค์กรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

   4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา 
ข้อมูลจ านวนนักเรียนแยกรายช้ัน (ข้อมูล ณ) 

จ านวนนักเรียนแยกรายชั้น ย้อนหลัง 5 ปี 
ระดับชั้นเรียน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 2563 2564 

อ.2 21 22 26 19 20 20 
อ.3 21 22 24 24 18 20 

รวม 42 44 50 43 38 40 
ป.1 33 24 23 22 22 23 
ป.2 32 21 30 24 19 22 
ป.3 29 36 19 29 23 22 
ป.4 31 31 37 19 31 22 
ป.5 34 31 32 36 20 31 
ป.6 29 33 31 29 36 22 
รวม 188 176 172 159 151 142 

รวมทั้งหมด 230 220 222 202 189 182 
   
 ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่  10 กรกฎาคม  ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
  1) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น   182  คน 
  2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 182 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

 
   
 

 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.๒ 1 8 12 20 1 
อ.๓ 1 10 10 20 1 
รวม 2 18 22 40  
ป.1 1 10 13 23 1 
ป.2 1 14 8 22 1 
ป.3 1 12 10 22 1 
ป.4 1 11 12 22 1 
ป.5 1 19 12 31 1 
ป.6 1 11 11 22 1 
รวม 6 77 66 142  

รวมทั้งหมด 8 95 88 182  
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

จ านวนคร ู

ทื ่ ชื่อ - สกุล อายุ อายุราชการ 
ต าแหน่ง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก 

1 นายสนั่น  ไชยหงษ์ 56 33 ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

ศษ.ม  บริหาร
การศึกษา 

2 น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 30 7ปี2เดือน คร ู กศ.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

3 น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 34 7ปี2เดือน คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

4 นางยุวดี  ทองค า 34 6 ปี 8 เดือน คร ู ค.บ. วิทยาศาสตร์ 

5 นายอนุวัตร  ธิระมาร 
 

30 6 ปี 3 เดือน คร ู ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

6 น.ส.พินทุสร แสงเนตร 
 

๓8 5 ปี 8 เดือน คร ู ศษ.ม.  การสอน
วิทยาศาสตร์ 

7 น.ส.กนิษฐา   วรรณวงษ ์
 

29 5 ปี 1 เดือน คร ู ค.บ. คณิตศาสตร์ 

8 น.ส.นัทจนันท์   ซ่อนกลิ่น 25 3 ปี 1 เดือน คร ู ค.บ. ภาษาไทย 

9 น.ส.ปณิสรา   ค ามูล 27 3 ปี คร ู ค.บ. คณิตศาสตร์ 

10 น.ส.จิราพร    ทองหนูนุ้ย 34 2ปี11 เดือน คร ู ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

ตารางท่ี 2 ครูอัตราจ้างและลูกจ้างประจ า 

ทื ่ ชื่อ - สกุล อายุ 
ประสบการ
ณ์การสอน 

(ปี) 
วุฒิ วิชาเอก จ้างด้วยเงิน 

1. นางพะเยาว์  เรืองอ่อน ๖8 47 ค.บ. นาฏศิลป์ องค์การ
บริหารส่วน
ท้องถิ่น 

๒ นางกัญจนา  บัวพุ่ม ๔9 24 บ.ธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์การ
บริหารส่วน
ท้องถิ่น 

3 น.ส.เณรพี  ถนอม
สินทรัพย์ 

30 7 ศ.ศ.บ. นาฏศิลป์ องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด 

4 น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 31 6 ค.บ. สังคมศึกษา องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด 

5 นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช 31 1 ปี  ศ.ศ.บ. พละศึกษา องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด 

6 น.ส.แก้วใจ  จ าปาทอง 33 3 ค.บ. ภาษาไทย 
 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนข้อมูลครูและบุคลากร จ าแนกตามหน้าที่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ  

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา อายุเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่ ากว่า  
ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกว่า  
ป. ตรี 

น้อยกว่า 
30 ปี 

30-50 ปี มากกว่า  
50 ปี 

ผู้อ านวยการโรงเรียน - 1 - - 1 - 1 - 
ครูประจ าการ 1 10 - 6 5 6 5  
ครูอัตราจ้าง 1 6 - ๖ 1 4 1 2 
ครูธุรการ - 1 - - 1 1 - - 

ลูกจ้างประจ า 1 - 1 - - - - 1 
รวม 3 18 1 12 8 11 7 3 

 
การพัฒนา IT โรงเรียน 

 

 
โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ  ทั้งหมด  33 เครื่อง   ได้รับจาก 

- รับการสนับสนุนจากอบต.  จ านวน  12 เครื่อง   
- ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  ทั้งหมด      1 เครื่อง 
      ใช้งานได้     1 เครื่อง 
- ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ทั้งหมด  21 เครื่อง 
   ใช้งานได้  21 เครื่อง 
- ได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา 

ประจ าห้องคอมพิวเตอร์    จ านวน   10  เครื่อง  
- โครงการโรงเรียนประชารัฐได้รับการสนับสนุนจากบริษัทTRUE  

ประจ าห้องเรียนและห้องออกอากาศ จ านวน   9  เครื่อง  
 

ห้องปฏิบัติการ จ านวนห้อง คอมพิวเตอร์ชนิดตั้ง
โต๊ะจ านวนเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ โน๊ต
บุค 

จอ LED 

ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 1 1 1 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 21 1 1 
ห้องวิทยาศาสตร์ 1 - 1 1 
ห้องสมุด 1 1 - 1 
ห้องวิชาการ 1 1 - - 
ห้องเรียน 8 8 - 8 

ห้องอ านวยการ   -  
ห้องธุรการ 1 1 2 1 
หอประชุม 1 - - 1 

รวม 14 33 5 14 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

*อัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อ นักเรียน 
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือการเรียนการสอน 
คอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหาร

จัดการ 
รวม 

(จ านวนเครื่อง) 
เฉลี่ยอัตราส่วนเครื่อง

คอม:นักเรียน 

21 1 22 9:1 

 
*ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้/สื่อการเรียนรู้ 
 1)  ห้องสมุดมีขนาด 3.5 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 10,700  เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบดิวอี้ คิดเป็นร้อยละ  80 ของนักเรียนทั้งหมด  

2) ห้องปฏิบัติการ 
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน  1 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน  1 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน  1 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ จ านวน  1 ห้อง 
3)  คอมพิวเตอร์ จ านวน 33 เครื่อง 
 ใช้เพื่อการเรียนการสอน   21 เครื่อง 
 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย  47 คน   
       ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  25.40   ของนักเรียนทั้งหมด 

  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  1 เครื่อง 
                 4 )แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. ห้องคอมพิวเตอร์ 
๒. ห้องวิทยาศาสตร์ 
3. ห้องนาฏศิลป์ 
4.ห้องสมุด 
5.ห้องสหกรณ์นักเรียน 
6.ห้องพยาบาล 
7.แปลงเกษตร 
8.ห้องประกอบอาหาร 
9.สวนหย่อม 

120  ครั้ง/ปี 
105  ครั้ง/ป ี
100 ครั้ง/ป ี
120  ครั้ง/ป ี
115  ครั้ง/ป ี
50  ครั้ง/ป ี
-  ครั้ง/ป ี
-  ครั้ง/ป ี
- ครั้ง/ป ี

 
5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑.วัดบางไกรนอก 
๒.วัดอุทยาน 
๓.คลองบางกอกน้อย 

2  ครั้ง/ป ี
2  ครั้ง/ป ี
3  ครั้ง/ป ี
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

๔.วัดไทยเจริญ 
๕.บ้านเรือนในชุมชน 
๖.การน านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 
๗.เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี 
๘.เข้าค่ายคุณธรรม 

1  ครั้ง/ป ี
-  วัน 

1  ครั้ง/ปี 
2  ครั้ง/ปี 
- ครั้ง/ป ี

 
 
 

งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ปีงบประมาณ 2564  ดังนี้ 

ที่ รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหต ุ

1 แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งำนจัดกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

- อนุบำลปีที่ 2 (20 คน x 1,700 บำท) 
- อนุบำลปีที่ 3 (18 คน x 1,700 บำท) 

 
64,600 

 
 

34,000 
30,600 

 
1,700 บำท 

ต่อคน 
ต่อปี 

2 แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งำนจัดกำรศึกษำประถมศึกษำ งบเงินอุดหนุน : 
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

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

 
286,900   

 
 

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

 
1,900 บำท 

ต่อคน 
ต่อปี 

3 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

- เงินอุดหนุนอำหำรกลำงวัน 
(189 คนx20บำทx200 วัน) 

 
756,000 

 
20 บำท/คน/วัน 

4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.)   
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

     -     ค่ำจ้ำงครูอัตรำจ้ำง 4 คน x 15,000 บำท  
     -     ค่ำจ้ำงครูต่ำงชำติ 1 คน x 59,000 บำท  

720,000 
531,000 

12 เดือน 
9 เดือน 

5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 1 
- ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร โครงกำรคืนครูให้นักเรียน      
1 คน x 15,000 บำท  

 
180,000 

 
12 เดือน 

6 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

- รำยได้สถำนศึกษำ 

 
111,000 

-ค่ำสนับสนุนกำรศึกษำ 
-ทุนกำรศึกษำ 
-อ่ืน ๆ 

รวม 2,649,500  
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 
สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบางไกรนอก ปีการศึกษา 2564 
ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 โรงเรียนได้จัดท าโครงการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ  ตามที่
หลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  โครงการส่วนใหญ่ประสบผลส าเร็จด้วยดี  จากความร่วมมือของ
ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน   
 
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การเงินและพัสดุ 

๑.  เพ่ือจัดวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุของ
โรงเรียน 
๒.  เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 
๓.  เพ่ือการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 
ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 

๑. การบริหารงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 

๒. ระบบการบริการว่องไวและบริการด้วยความเต็มใจยิ้มแย้มแจ่มใส 
๓. ระบบบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา 
๔. สามารถผ่านเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

 ปัญหา / อุปสรรค 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ท าให้ไม่สามารถเปิดภาคเรียนใน
รูปแบบ Onsite ได้ตามปกติ ท าให้การจ่ายเงินที่เก่ียวข้องกับผู้ปกครองท าได้ยากล าบากเพราะต้องลดการ
รวมกลุ่มกันเกิน ๒๐ คน และรักษามาตรฐานความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่าง
เคร่งครัด เช่น เงินโครงการปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน เงินโครงการอาหารกลางวัน เงินโครงการให้
ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เป็นต้น 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 

 การเบิกจ่ายการเงินและพัสดุเป็นไปตามระเบียบและมีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ  

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการอาหารกลางวัน 1. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอกทุกคนมีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง 
2. เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันตนเองในการเลือกซ้ืออาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย  
3. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
  1. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อร่างกายเพียงพอต่อความ
ต้องการ  
    2. นักเรียนส่วนใหญ่พึงพอใจกับรายการอาหารที่จัดให้ โดยประเมินจากการรับประทานอาหารได้
หมด และจากการเติมอาหารของนักเรียน  
    3. นักเรียนได้รับความรู้ เรื่องโภชนาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงรู้จักเลือก
รับประทาน และมีความพอประมาณในการรับประทาน  
    4. การจัดระเบียบวินัยในการใช้บริการของโรงอาหาร ช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นและดูเรียบร้อย 
สวยงาม  
    5. นักเรียนรู้จักความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการใช้โรงอาหาร และการดูแลรักษาความสะอาด
โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มสี 
ปัญหา / อุปสรรค 
  1. ถึงแม้นักเรียนจะทราบถึงประเภทของอาหารที่มีคุณค่า แต่ในทางปฏิบัตินักเรียนบางส่วนยังคง 
เลือกซื้ออาหารตามความชอบของตนเอง และนักเรียนบางส่วนยังคงซื้ออาหารอื่นมาเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นความพอดี 
    2. ผู้ปกครองบางคนตามใจบุตรหลานในเรื่องการบริโภค ท าให้มีปัญหาในการรับประทานอาหารที่ 
โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1            
   3. เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ท าให้ทางโรงเรียนมีมาตรการให้นักเรียนน าช้อน ส้อม 
และแก้วน้ าเตรียมมาเอง แต่ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ขาดความรับผิดชอบ     
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
  1. ขอความร่วมมือจากคุณครูที่ท าการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดแทรกความรู้ในเรื่องประโยชน์ 
ของการรับประทานอาหารที่มีคุณค่า รวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณในการ 
รับประทานด้วย 
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   2. ให้ประธานกลุ่มสีท าหน้าที่ในการปล่อยแถวนักเรียน เพ่ือเดินเข้าสู่โรงอาหาร และรักษาระเบียบ 
วินัยของน้อง ๆ จนกว่าจะเริ่มรับประทานอาหาร 
    3. ในขณะรับประทานอาหารนักเรียนมักจะพูดคุยเสียงดัง ขอความร่วมมือจากคุณครูที่ท าหน้าที่ครู
เวร ในวันนั้น ๆ ตักเตือนด้วย     
   4. ขอความร่วมมือครูประจ าชั้นหรือครูเวรแต่ละสีควรเน้นย้ าให้นักเรียนน าอุปกรณ์การรับประทาน
อาหารมาด้วยตนเองทุกครั้ง 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการสร้างเสริมวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเคารพในกฎระเบียบของโรงเรียน 
๒. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง โรงเรียน  สังคม 
๓. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักวิถีชีวิตประชาธิปไตย ประพฤติปฏิบัติ
ตนอย่างถูกต้อง 
๔. เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม การเป็นผู้น า ผู้ตามและการท างาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
  ๑.  นักเรียนเคารพในกฎระเบียบของโรงเรียน 
  ๒.  นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง โรงเรียน  สังคม 
  ๓.  นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตประชาธิปไตย ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง 
  ๔.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่ม การเป็นผู้น า ผู้ตามและการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ปัญหา / อุปสรรค 
          ไม่ได้มีการจัดกิจกรรมสภานักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ได้ 
 ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
  ส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
ช่วยเหลือผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ต้องมีการเรียนรู้อยู่ที่
บ้าน 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการ STEM Education 1.  เพ่ือฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมใหม่ และบูรณาการสหสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมตามแนว STEM Education 
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2.  เพ่ือฝึกทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรูปแบบ STEM Education โดยมีเป้าหมายให้เป็นบุคคล
ต้นแบบของโรงเรียนในการขยายผลและต่อยอดความคิดในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ STEM ของโรงเรียนต่อไป 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
1. บุคลากรครูได้ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงกำรอบรมครูด้วยระบบทำงไกล สสวท. กำรอบรม

ครูพ่ีเลี้ยงสะเต็มศึกษำระดับปฐมวัย 
2. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการบูรณาการสะเต็ม

ศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน 
ปัญหา / อุปสรรค 
  ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำร STEM สื่อในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนยังคงต้องเพ่ิม

ประสิทธิภำพของสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
  ชุดสื่ออุปกรณ์ในการบูรณาการเรียนการสอนสะเต็มในระดับประถมศึกษา ยังไม่หลากหลายและมี
ราคาสูง 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการส่งเสริม สนับสนุน
เอกสารงานวิชาการ 

1. เพื่อความสะดวก และความถูกต้องในการบริหารจัดการด้าน
เอกสารงานวิชาการ 
2. เพื่อการบริหารจัดการด้านเอกสารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
1. โรงเรียนมีการจัดการเอกสาร แบบรายงานผลต่างๆ ครบตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
2. โรงเรียนบริหารจัดการด้านเอกสารอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการสืบค้น 

ปัญหา / อุปสรรค 
  - 
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
 ให้มีกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง และจัดเก็บข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ควบคู่ไปด้วย เพื่อง่ำยต่อกำรสืบค้นและน ำไปใช้ประโยชน์ 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับ
นักเรียน 

1.  เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
256๔ ให้ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน ได้ทราบอย่างทั่วถึง 
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2.  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลส ามะโนประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ  
ตามระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  เข้าเรียนในปี
การศึกษา 256๔ (เด็กที่เกิด ก่อน 16 พ.ค ๒๕60)  
3. เพื่อการกรอกข้อมูลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ ถูกต้อง ครบถ้วน 
4.  เพ่ือรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปีการศึกษา 
256๔ ได้ครบ 100 %   
5.  เพ่ือติดตามเด็กท่ีจบชั้น ป.6 มีแนวโน้มจะไม่เรียนต่อชั้น ม.1 ให้
เรียนต่อจนจบการศึกษา 
ภาคบังคับทั้งในระบบและนอกระบบ 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
7.1 บิดา/มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้ทราบข้อมูลข่าวสารการส่งเด็ก  

เข้าเรียนในปีการศึกษา 256๔ อย่างทั่วถึง 
7.2 มีข้อมูลส ามะโนประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
 7.3 สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการรายงานผลการติดตามเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา 
 7.4 สถานศึกษาติดตามเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ในปีการศึกษา 256๔ ชั้น อ.1 และ ป.1 ได้ครบ 
100% 
ปัญหา / อุปสรรค 
 1. การรับเด็กต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารหลักฐานเข้าศึกษา ท าให้ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลส ามะโนได้ 
 2 .นักเรียนที่ย้ายสถานศึกษามีเอกสารไม่ครบถ้วน  
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
  ผู้รับผิดชอบโครงการจะหมั่นศึกษาหาความรู้ในการรับนักเรียน การจัดท าส ามะโน และการท า DMC 
ให้มีความช านาญยิ่งๆข้ึน 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

1. เพื่อให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีกรอบและ
แนวทางใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการของพ้ืนที่ 
2. เพื่อจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2564  ให้ตอบสนอง ครอบคลุมและเป็นไปตามกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา 



29 
 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

3. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในด้านการเขียนโครงการตามหลัก
วิชาการ สามารถประเมินโครงการได้ถูกต้องชัดเจน 
4. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการของโรงเรียนวัดบางไกรนอก 
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 
ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 

1. มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ 
2. โครงการของแต่ละฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้  และงานต่างๆของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระเบียบ

และสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ของส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1   

3. มีคู่มือแนวทางแผนพัฒนาการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพ 
4. สามารถผ่านเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

ปัญหา / อุปสรรค 
   จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตาม 
สถาพสถานการณ์ปัจจุบันให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของเขตพ้ืนที่และ สพฐ. อาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
การจัดสรรงบประมาณที่เข้ามาให้ 
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 

- 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

โครงการการควบคุม ตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการใช้
งบประมาณ 

๑. เพ่ือลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึนได้ 
2. เพ่ือควบคุม ป้องกันและก ากับติดตามดูแลการใช้จ่ายเงินทุก
ประเภท 
๓. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชีทั้งการเงินและพัสดุ 
๔. เพ่ือจัดวางระบบตรวจสอบภายในให้รัดกุม สอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดตัวบ่งชี้การควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
๕. เพ่ือควบคุมการเก็บรักษาเงินให้ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ 
๖. เพ่ือควบคุมต้นทุนการผลิตของหน่วยงาน 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
๑. การบริหารงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้องตาม

ระเบียบของทางราชการ 
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๒. ระบบการตรวจสอบภายในของโรงเรียนเข้มแข็ง และเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 
๓. ระบบบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา 
๔. สามารถผ่านเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 ปัญหา / อุปสรรค 
 -  
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
 มีการจัดท าบัญชีคุมเป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย มีการจัดท าบัญชีเงินคงเหลือประจ าวันเป็น
ปัจจุบัน โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความ
พอเพียง                          

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปะ 
วัฒนธรรม   
3. เพ่ือให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ               ในการจัดการเรียนรู้ 
4. เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
  1. นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   2. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการประเมิน 
  4. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม 
  5. โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (6 ครั้ง/ปี) 
ปัญหา / อุปสรรค 
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19)  โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง
ได้เห็นถึงความส าคัญของการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัยต่าง  ๆ มากขึ้น และลดความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายของ COVID-19 ท าให้ไม่สามารถจัดโครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียงได้ แต่ได้มีการบูรณา
การเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชา และสาระเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือสอนให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิต
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ได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง  ๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จัก
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน 
 
 
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
  ขอความร่วมมือจากคุณครูที่ท าการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดแทรกความรู้ในเรื่องหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชานั้น ๆ เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการพอเพียง และสามารถ
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
    

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการจัดการศึกษาโดยความ
ร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น 

1. เพ่ือส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้กับลูกหลานในชุมชน 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
1. โรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่นมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดผลดีต่อการบริหารจัด

การศึกษา 

2. ชุมชนได้เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรจัดกำรศึกษำให้กับลูกหลำนของตนเองในชุมชน 

ปัญหา / อุปสรรค 
  - 

ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
  - 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน 

๑. เพ่ือบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดการเรียนการสอน 
๒. เพ่ือให้ครูมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการจัดท าสื่อการเรียนการสอน
ไว้ใช้งาน 

ผลที่ได้รับจากกิจกรรม 
 1. การบริหารจัดการงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
 2. ครูมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนไว้ใช้งาน 

ปัญหาและอุปสรรค 
 เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลา เนื่องมีภาระในการสอนประจ าวันด้วย  เพราะต้องให้เวลาในการจัดการเรียนการ
สอนแตล่ะชั้นเรียน 
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ข้อเสนอแนะ/รายละเอียดอ่ืน ๆ 

 เจ้าหน้าที่ควรมีเวลาในการท างานมากกว่านี้ เพ่ือจะได้ศึกษางานให้มากยิ่งขึ้น  
 
 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก 
2.  เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนสนับสนุนการด าเนินกิจการของโรงเรียนร่วมให้ค าปรึกษา 
แนะน า ช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) 
3.  เพ่ือส่งเสริมเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
4.  เพ่ือประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 

การพัฒนาโรงเรียน การส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเหลือโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน ท าให้การด าเนินกิจการของ
โรงเรียนและการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน บรรลุผลส าเร็จตรงตามเป้าหมาย 

ปัญหา / อุปสรรค 
  เนื่องจาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงท าให้การจัดการประชุมมี
ความยากล าบาก และสถานที่ในการจัดการประชุมไม่เหมาะกับสถานการณ์ดังกล่าว 
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
  - 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยและเป็นปัจจุบัน                                 
2. เพื่อจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนและข้อมูลรายบุคคล                                                                        
3. เพื่อให้การพัฒนางานให้สอดคล้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถใช้ ICT ในการท างานได้ 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
      1. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้เต็มรูปแบบ 
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     2. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและน าไปพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ปัญหา / อุปสรรค 
 ผู้สมัครเข้ำเรียนในภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ส่วนใหญ่เป็นชำวต่ำงชำติ ไม่สำมำรถเขียนใบ

สมัครเป็นภำษำไทยได้ จึงท ำให้กำรกรอกใบสมัครและน ำเข้ำระบบเกิดกำรล่ำช้ำ   

ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
ให้ผู้สมัครพานายจ้างที่เป็นคนไทยมาสมัครเรียนแทน เพ่ือสะดวกต่อการติดต่อและประสานงาน 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

1. เพื่อจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายสาธารณูปโภคได้เหมาะสม
และพอเพียง 
2. เพ่ือให้บริการสาธารณูปโภคแก่ ครู บุคลากร และนักเรียน ได้ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และการด าเนินงานต่างๆ ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
๑. โรงเรียนมีกำรจัดสรรงบประมำณในกำรใช้จ่ำยสำธำรณูปโภคได้เหมำะสมและพอเพียง 

๒. ครู บุคลำกร และนักเรียน ได้รับบริกำรจำกกำรใช้สำธำรณูปโภคในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ

กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

ปัญหา / อุปสรรค 
  โทรศัพท์ในส ำนักงำนเกิดกำรช ำรุดของต้นสำย ท ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนได้ในระยะหนึ่ง และน้ าประปา

ภายนอกอาคารเรียนไม่ไหลเป็นบางครั้ง เกิดจากการปรับปรุงซ่อมแซมของทางประปานครหลวง มหาสวัสดิ์ 

ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
ผู้รับผิดชอบโครงการจะติดตาม ตรวจเช็ดอย่างใกล้ชิด   

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการพัฒนาวิชาชีพ                                                                                1.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานครูและ

บุคลากร        
2. เพ่ือให้งานต่าง ๆ พัฒนาขึ้นส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

ผลที่ได้รับจากกิจกรรม                                                                                                                                    
          1.  บุคลากรในโรงเรียนได้พัฒนาตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล                                                                                                                    
          2.   ครูมีความภาคภูมิใจ  เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในอาชีพท าให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ                                                                                                                                        
          3.   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้มาตรฐานของสพป.และ สพฐ.  และโรงเรียนมีคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                         
 ปัญหา/อุปสรรค                                                                                                                                  
 - ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่
สามารถศึกษาดูงานนอกสถานที่ได้ 
ข้อเสนอแนะ/รายละเอียดอ่ืนๆ                                                                                                               
          - ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ครูต้องจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ จึงควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ โดยค านึงถึงการสามารถน าไปได้จริงในห้องเรียนออนไลน์ 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 

๑. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ
อาเซียน บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

๒. เพ่ือให้นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๓. เพ่ือให้โรงเรียนมีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  

๔. เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาส  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตร  

๕. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาครอบคลุมทั้ง 4 H  ( 
Head ด้านสมอง , Heart คุณธรรมจริยธรรม , Hand ทักษะ
การปฏิบัติ , Health สุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ) 

๖. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ 

๗. เพ่ือให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งในด้านการ
เรียนรู้และทักษะชีวิต 

๘. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง และมี
ความสุขในการเรียนรู้ 

 
ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 



35 
 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

  1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน  บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สอดคล้องกับท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  พร้อมทั้งเสริมสร้างให้
ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  2. นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  3. โรงเรียนมีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  4. ผู้ด้อยโอกาส  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
ปัญหา / อุปสรรค 
  -   
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
  ผู้รับผิดชอบโครงการจะติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด  และน ามาชี้แจงให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ                 
เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาให้ดีขึ้น 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการโรงเรียนสุจริต พินิจ
คุณธรรม 

1. เพื่อมุ่งให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
2. เพื่อมุ่งสร้างเสริมจิตส านึกและค่านิยมให้แก่คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และส านึกในการเป็นพลเมืองดี 
ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    
3. เพื่อมุ่งพัฒนาคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้มีความรู้
เรื่องการป้องกันและปราบปราม                การทุจริตในสถานศึกษา 
และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในสถานศึกษา  
4. เพื่อส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ               ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   
5. เพื่อมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
  1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
  2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตน
ตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    

3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

4. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   

5. สถานศึกษากับหน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
 
 
ปัญหา / อุปสรรค 
  ปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรมคือ นักเรียนบางคนยังขาดวินัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
เช่น คุยหยอกล้อกัน และเดินแถวไม่เป็นระเบียบ  
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
  ขอความร่วมมือจากคุณครูที่ท าการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดแทรกความรู้ในเรื่อง  การมี
ระเบียบวินัยในการจัดการเรียนการสอน และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการส่งเสริมการศึกษาสู่
มาตรฐานสากลเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน 

1.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุก
ระดับชั้น 
2.  เพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน   
3.  เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 
4.  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
5.  เพ่ือให้นักเรียน สามารถเรียนรู้ – เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและ
สังคมพหุวัฒนธรรม  และมีความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
6. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
7. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มี
วิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา 

ผลที่ได้รับจากกิจกรรม 
            1. ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐    มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารอย่างง่ายในชีวิตประจ าวันได้ 
    2. ผู้เรียนร้อยละ  89    เห็นความส าคัญและเลือกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้
ถูกต้องตามสถานการณ์  
    3. โรงเรียนร้อยละ  98   มีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
    4. โรงเรียนร้อยละ 90    มีห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ที่มีประสิทธิภาพ มีสื่อและอุปกรณ์ 
ปัญหา/อุปสรรค 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

 การด าเนินงานในโครงการส่งเสริมส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนปฏิบัติงานตามกิจกรรมโครงการที่ได้วางแผนไว้เป็นที่เรียบร้อย มีนักเรียนเพียงเล็กน้อยที่ยังไม่สามารถ
ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ 
ข้อเสนอแนะ/รายละเอียดอื่น ๆ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้มีส่วนร่วม ร่วมกันวางแผนกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันและส่งเสริมนักเรียนที่ยังไม่สามารถพัฒนาทักษะได้  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์
ในโรงเรียน 

  1.  เพ่ือให้นักเรียนมีห้องสหกรณ์ส าหรับเป็นแหล่งบริการเครื่อง
เขียน อุปกรณ์ และอ่ืนๆ 
  2.  เพ่ือให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้สินค้าของ
สหกรณ์ และน าหลัก ของสหกรณ์                                      
  ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  3.  เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ และ
ปลูกฝังให้นักเรียนน าระบบ การปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้
โดยอาศัยวิธีการของสหกรณ์ 
  4.  เพ่ือปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่และสมาชิกของสหกรณ์มีความ
รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม และรู้จักใช้เหตุผลในการ
แก้ปัญหา 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
  จากการด าเนินงานตามแผนงานที่ได้วางไว้ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  กิจกรรมสหกรณ์ได้ให้บริการสมาชิก   
โดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   มาช่วยดูแลให้บริการ  ท าให้สมาชิกและลูกค้าอ่ืนๆ 
ได้รับความสะดวกในการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จ าเป็น  และมีนักเรียนมาสมัครเป็นสมาชิกมากขึ้นเป็น
ล าดับ  สมาชิกสหกรณ์จะได้ซื้อสินค้าที่ต้องการและมีสิทธิประโยชน์ เมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยได้รับเงินค่าหุ้น  
ปันผล  ตามจ านวนการซื้อสินค้า  และนักเรียนที่จบชั้นป. 6 จะได้รับหุ้นคืนเท่ากับจ านวนหุ้นที่ลงไว้และได้รับ
ผลประโยชน์ตามข้อก าหนดของสหกรณ์   นักเรียนปฏิบัติตนได้เหมาะสมถูกต้องตามระบบสหกรณ์ ใช้บริการ
ของห้องสหกรณ์ด้วยความเข้าใจ    
 ปัญหา / อุปสรรค 
  การด าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์  มีความไม่สะดวกในเรื่องของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ดูแล  ใน
บางครั้งนักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่มีภาระงานอื่นที่ต้องท าโดยเฉพาะเรื่องการเรียน  ท าให้ครูผู้ดูแลต้องรับหน้าที่
แทนอาจท าให้ขาดวัตถุประสงค์ที่จะให้นักเรียนท าหน้าที่ฝึกหัดและเรียนรู้ระบบงานสหกรณ์  เนื่องจากการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ท าให้กิจกรรมสหกรณ์ในปีการศึกษาที่ผ่านมาจัดกิจกรรมได้น้อย เพราะ
โรงเรียนได้ปิดการเรียนการสอน               
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
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  ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนในการบริหารจัดการเรื่องช่วงเวลา  และท าความ
เข้าใจกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฝึกหัดโรงเรียน 
 
 
 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1. เพ่ือให้นักเรียนมีพ้ืนฐาน และปฏิบัติตนได้ถูกต้องในชีวิตประจ าวัน 

ในด้านสุขภาพอนามัยดีทั้งทาง 
ร่างกายและจิตใจ ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 
2. นักเรียนสามารถดูแลตนเองให้มีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานได้ 
3. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคภัย
ไข้เจ็บต่างๆได้ 
4. เพ่ือให้นักเรียนปลอดจากสารเสพติด  
5. เพ่ือให้นักเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูก
ล่อลวง 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
1. ร้อยละ 92 ของนักเรียน ปฏิบัติตนในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องมีสุขภาพกายและ  

สุขภาพจิตดี 
           2.  ร้อยละ 96 ของนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
           3.  ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีพฤติกรรมที่ปลอดจากสารเสพติด  
           4.  ร้อยละ 100 ของนักเรียนปลอดจากอบายมุขและปลอดภัยจากการถูกล่อลวง  
  5.  ร้อยละ 90 ของบุคลากรในโรงเรียน ปฏิบัติตนได้ถูกสุขลักษณะมีร่างกายแข็งแรง และปลอดภัย        
จากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 
  6. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้ท าประกันอุบัติเหตุและได้รับการคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุและ 
อันตรายต่างๆ 
 ปัญหา / อุปสรรค 
 1.  ผู้ปกครองบางส่วนไม่มีเวลาดูแลนักเรียน ท าให้การปฏิบัติตนไม่ต่อเนื่องถึงที่บ้าน 
 2.  ผู้ปกครองบางส่วนไม่อนุญาตให้น านักเรียนเข้ารับบริการสุขภาพ เช่น การรักษาฟัน                            
(เคลือบหลุมร่องฟัน, อุดฟัน  การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแก่นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่  5)  

3. ผู้ปกครองบางท่านท าสมุดบันทึกการฉีดวัคซีนของนักเรียนหายท าให้ไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง      
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
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 เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้ความรู้นักเรียนเรื่องของโภชนาการ,การรักษาสุขภาพอนามัย,โทษยา
เสพติดการให้ความรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และขอความร่วมมือผู้ปกครองในการดูแล
สุขอนามัยของนักเรียนอย่างเคร่งครัด 
 
 

 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการ   เสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน                                                                                

1. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน  
2. เพ่ือเสริมสร้างความรักความสามัคคีของหมู่คณะในองค์กรให้เป็น
หนึ่งเดียว 

ผลที่ได้รับจากกิจกรรม                                                                                                                                    

          1.  บุคลำกรในโรงเรียนมีขวัญและก ำลังใจที่ดี  ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีควำมมั่นคงและ

ก้ำวหน้ำในวิชำชีพครู   

          2.   บุคลำกรในโรงเรียนได้รับกำรส่งเสริมให้ เกิดควำมเชื่อม่ันและศรัทธำในอำชีพ มีควำมภำคภูมิใจ  

และสำมำรถพัฒนำตนเองและเพ่ิมประสบกำรณ์ตรง  อันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตคือคุณภำพ

กำรศึกษำของผู้เรียน   สนับสนุนและส่งเสริมให้กำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ  ท ำให้เกิดควำมก้ำวหน้ำใน

กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิผล                                                                                                                                                                                                                                                      

ปัญหา/อุปสรรค                                                                                                                                  

          1.  ช่วงเวลำในกำรปฏิบัติกิจกรรมนอกเวลำรำชกำร                                                      

          2.  เนื่องจำกในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้กำรจัดกิจกรรมที่มี

กำรรวมตัวกันของบุคคลมีจ ำกัด 

ข้อเสนอแนะ/รายละเอียดอ่ืน ๆ                                                                                                               

          1.  โรงเรียนยังขำดงบประมำณในกำรสนับสนุนกิจกรรม                                                                                                                 

          2.  ช่วงเวลำที่เหมำะสม/สถำนที่ในกำรศึกษำดูงำน   

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการโรงเรียนสีขาว 1.  เพ่ือให้นักเรียนที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา

แนะน าที่ถูกต้องเหมาะสม 
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2. เพื่อให้นักเรียนในห้องเรียนดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตักเตือน แนะน าเพ่ือนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความ
เข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด 
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนแกนน าประจ าห้องและครูที่
ปรึกษาบริหารจัดการ  การอบรม    การสนับสนุนกิจกรรมและ
ติดตามประเมินผล  

 
 
ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้ถึงโทษของยาเสพติด 
2. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันเก่ียวกับการเสี่ยงเรื่องยาเสพติด 
3. นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านต่าง ๆทั้งด้านวิชาการ เช่น การคัดลายมือ การวาดภาพ 

การตอบปัญหาตลอดจนกิจกรรมบนเวที 
4. นักเรียนทุกระดับชั้นได้แสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านการพูด การฟัง การอ่าน การ

เขียน เป็นต้น 
5. นักเรียนและคณะครูได้ร่วมแสดงปณิธานการแก้ปัญหายาเสพติดตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพ 

ติดให้โทษ นักเรียนสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิดเห็นคุณค่าของตนเอง  
และรักษาชีวิตชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลไว้และน าความรู้ไปเผยแพร่สู่ครอบครัวและชุมชนได้ 
ปัญหา/อุปสรรค 

1. สภาพแวดล้อมชุมชนของนักเรียนแต่ละครอบครัวแตกต่างกัน 
2. สื่อต่าง ๆ 
3. การเลียนแบบพฤติกรรมผู้ใหญ่ 

ข้อเสนอแนะ/รายละเอียดอื่น ๆ 
1. ครูทุกท่านต้องช่วยกันสอดส่องดูแลนักเรียนอย่างเคร่งครัดและตักเตือน 
2. ครูผู้สอนสอดแทรกในบทเรียนในแต่ละวิชาเรื่องยาเสพติด 
3. ครูเวรประจ าวันสอดส่องคอยดูคนแปลกหน้าเข้ามาในโรงเรียน ตรวจตราดูแลสถานที่ต่างๆภายใน

บริเวณโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการสร้างเสริมคุณธรรม  ตาม
แนวทางวิถีพุทธ 

1. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราช
ปณิธาน และพระบรมราโชบาย   ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
2. เพ่ือให้สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุก
คน ทุกโรงเรียน” 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
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4.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม   
5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยา
เสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
6. เพ่ือให้สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
7. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน แสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ 
8. เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น  และมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์                    ในโรงเรียนลดลง 
9. เพ่ือให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
10.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาลักษณะทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
ตามแนวทางวิถีพุทธ 
11.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน  ครู  และ
ผู้บริหารตามแนวทางวิถีพุทธ 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
 1. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย   ด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 
3. ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี

ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม   
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5. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

6. สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศกึษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน แสดงออกถึง ความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 

8. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน  และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์                    
ในโรงเรียนลดลง 

9. นักเรียนสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการบูรณาการกับ                      
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 10. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาลักษณะทางกายภาพให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ 
 11. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน  ครู  และผู้บริหารตามแนวทางวิถีพุทธ 
 

แบบสรุปการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2563 

ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

จ านวน
นักเรียน
ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน
ระดับดี
ขึ้นไป 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค)์ 

ดีเย่ียม ร้อยละ ดี  ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 21 20 95.24 1 4.76 - - 21 100 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 20 20 100 - - - - 20 100 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 22 22 100 - - - - 22 100 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 32 32 100 - - - - 32 100 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 20 14 70.00 5 25.00 1 5.00 19 95.00 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 36 36 100 - - - - 36 100 

รวม 151 144 95.36 6 3.97 1 0.66 150 99.34 
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แบบสรุปการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
ปีการศึกษา  2563 

ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

จ านวน
นักเรียน
ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน
ระดับดี
ขึ้นไป 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค)์ 

ดีเย่ียม ร้อยละ ดี  ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 20 20 100 - - - - 20 100 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 18 18 100 - - - - 18 100 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 22 22 100 - - - - 22 100 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 31 31 100 - - - - 31 100 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 20 20 100 - - - - 20 100 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 36 36 100 - - - - 36 100 

รวม 147 147 100 - - - - 147 100 

ปัญหา / อุปสรรค 
  การเกิดระบาดของโรค  COVID-19  ท าให้การจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา  2563 
จ าเป็นต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปท าให้ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมของ                       
ปีการศึกษา 2563  เป็นอย่างยิ่ง  ท าให้การด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆของโครงการสร้างเสริมคุณธรรม  
ตามแนวทางวิถีพุทธ มีหลายหลายกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้ด าเนินการไปแล้ว  ในส่วนของการจัดค่ายยุวชน
คนคุณธรรม  เลื่อนออกไปจัดในปีงบประมาณ  2564   
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
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  ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะครูทุกท่านร่วมกันวางแผนก าหนดปฏิทินในการส่งข้อมูลในการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เหมาะสมกับระยะเวลาในการสรุปรายงานโครงการ  เนื่องจากบุคลากรหลายท่าน
ส่งข้อมูลตรงตามระยะเวลาในปฏิทิน  แต่การก าหนดเวลาในปฏิทินวิชาการไม่เหมาะสมกับการระยะเวลาใน
การสรุปข้อมูลสารสนเทศคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาจากการก าหนดช่วงระยะเวลาส่งข้อมูลที่ล่าช้าเกินกว่า
ที่ควรจะเป็น  การยืดระยะเวลาในการส่งและรวบรวมข้อมูล  ส่งผลกระทบให้การสรุปข้อมูลสารสนเทศ                   
เพ่ือรายงานโครงการไม่เสร็จสิ้นตามเวลาที่ก าหนด  ส่งผลเสียต่อการท างานโดยภาพรวมของโรงเรียน  ดังนั้น
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานต่อไป  จึงควรร่วมกันวางแผนก าหนดปฏิทินในการให้ข้อมูลในการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับช่วงเวลาในการสรุปข้อมูล  และจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

1. เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระ
ราชปณิธาน และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
2. เพื่อให้สถานศึกษามีการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะ ที่จ าเป็น ในศตวรรษท่ี 21 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
5. เพื่อด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
6. เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
7. เพื่อรายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
8. เพื่อน าผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษาสู่การปฏิบัติ 
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2. สถานศึกษามีการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ   มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น                
ในศตวรรษท่ี 21 

4. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

5. การด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 6.  โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7.  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับผลงานของโรงเรียน 
 8.  น าผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1  ได้ระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2  ได้ระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3  ได้ระดับ ยอดเยี่ยม 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  ได้ระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2  ได้ระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3  ได้ระดับ ยอดเยี่ยม 

 
 ปัญหา / อุปสรรค 
 การด าเนินงานของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรจึงจ าเป็น 
ที่ต้องมีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆบ่อยครั้ง  เพื่อให้การด าเนินงาน                        
ประสบความส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ 
               
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
 การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศควรเป็นปัจจุบันมากข้ึน 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ือความเป็นเลิศ 

1. เพื่อให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราช
ปณิธาน และพระบรมราโชบาย   ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
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2. เพื่อให้สถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุก
คน ทุกโรงเรียน” 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
5. เพื่อให้สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดิศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6. เพื่อให้สถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม   
7. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น                          ในศตวรรษท่ี 21 
8. เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับ
นานาชาติ  
9. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (ร้อยละผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
10. เพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถด้านการอ่าน เขียน(ป.
1-3 อ่านออกเขียนได้, ป.4-6                 อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 
11. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
12. เพื่อให้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ(NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
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13. เพื่อให้ผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า           ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
14. เพื่อให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการ
ของตนเอง มีส่งเสริม ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได้ 
15. เพื่อให้ผู้เรียนที่มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
16. เพื่อให้ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” 
ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ  การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้    
17. เพื่อให้ครู และนักเรียน สามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่าน
กระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน             การจัดการเรียนรู้ 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนว ทางThailand 
4.0 
 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
1. ผลการทดสอบระดับชาติ NT ประจ าปีการศึกษา 2563  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

คะแนนรวมทั้ง  2  ด้าน  ร้อยละ 71.99  ได้เป็นล าดับที่ 2  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ความสามารถด้านภาษาไทย  ร้อยละ 56.65   
 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์  ร้อยละ 58.85   
2. ผลการทดสอบระดับชาติ O-net ประจ าปีการศึกษา 2563  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

คะแนนรวม  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้    
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ร้อยละ 60.12    

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ร้อยละ  26.39 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ร้อยละ   42.08  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ร้อยละ  41.94 
3. สรุปผลการการแข่งขันงาน ปีการศึกษา 2563   

ระดับชาติ    
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
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โครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ท าความดีเริ่มได้ที่ใจเรา” 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) โครงงาน  ท าดีไม่ต้องรอ   

 1. เด็กหญิงณิชาพัชญ์  ข าภู่  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
 2. เด็กหญิงดารากรณ์  อินทร์นุ่มพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
 3. เด็กหญิงพริมา  แก้วลัดดา   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
 4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ป่าเกลือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
 5. เด็กหญิงวิธิตา  ช านิกุล   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
 6. เด็กหญิงณัฐธิดา   ออมชมพู  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
 7 เด็กหญิงกุลิสรา   เทียนทอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
 8 เด็กหญิงนิภาภรณ์  ครองผา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
 9 เด็กหญิงลักษณ์สิตา  ตั้งสุข  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
 10 เด็กหญิงมาณิษา   ทรัพย์ทอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ปัญหา / อุปสรรค 
  1. การวางแผนการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้งาน        
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
   การวางแผนจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับสถานการณ์  เพ่ือให้เพียงพอในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

ส าหรับเด็กปฐมวัย 
2. เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก
ปฐมวัย 
3. เพ่ือส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ครู เด็ก และผู้ปกครอง 
ผ่านการจัดกิจกรรมโครงงาน 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
  1. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 2. เด็กปฐมวัยเกิดทักษะการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 3. ครู เด็ก และผู้ปกครอง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผ่านการจัดกิจกรรมโครงงาน 
 ปัญหา / อุปสรรค 
 ในกำรท ำกิจกรรมทดลองแต่ละครั้งค่อนข้ำงใช้เวลำในกำรเตรียมวัสดุ อุปกรณ์มำก จึงท ำให้เสียเวลำ

ในกำรท ำกิจกรรมและอุปกรณ์บำงชนิดหำยำก     

ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
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 ผู้รับผิดชอบโครงกำรจะพัฒนำตนเองในกำรแสวงหำควำมรู้ด้ำนกำรจัดกิจกรรมวิทยำศำสตร์ กำร

ส่งเสริมกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยอยู่สม่ ำเสมอ 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 

1. เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านต่างๆ เหมาะสมกับวัย 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
3. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
4. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย 
5. เพื่อปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการให้กับนักเรียน 
6. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะทางด้านวิชาการ 
7. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และมีความสุขจากการทัศนะศึกษานอก
สถานที่ 
8. เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจวิธีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
      1. นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่เจริญก้าวหน้าครบทุกด้านเหมาะสมกับวัย 
              2. นักเรียนปฐมวัยมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
              3. นักเรียนปฐมวัยมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
              4. นักเรียนปฐมวัยมีสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ 
      5. นักเรียนปฐมวัยมีการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
      6. นักเรียนปฐมวัยเกิดทักษะทางด้านวิชาการ 
      7. นักเรียนปฐมวัยมีความสุขจากการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 

  8. ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจวิธีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียน
จัดขึ้น 
 ปัญหา / อุปสรรค 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท าให้ต้องงด

กิจกรรมในบางส่วน เช่น การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน             
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
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 ผู้รับผิดชอบโครงการจะพัฒนาตนเองในการแสวงหาความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย และคิดหากิจกรรมที่จะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครอง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีศักยภาพต่อไป 
 

 

 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 1.  เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและขัดสนในด้านทุนศึกษา 
อุปกรณ์การเรียนและอ่ืนๆ 
2.  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้ ประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มี
คุณธรรม   จริยธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจตนเองได้ 
3.  เพ่ือให้นักเรียนปลอดจากสารเสพติดและสิ่งมอมเมา 
4.  เพ่ือให้นักเรียนปลอดจาก พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และความ
รุนแรง 
5.  เพ่ือให้นักเรียนหญิงปลอดภัยจากการถูกล่อลวงและการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ 
6.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุและอันตราย
ต่างๆ 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
          1. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับทุนการศึกษาเป็นการช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
          2. นักเรียนร้อยละ 96  ประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นหลักยึด
เหนี่ยวจิตใจตนเองได้            
          3.  ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดเท่ากับ 0 (KPI 3.17) 
          4.  ร้อยละของจ านวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน เท่ากับ 0 (KPI 3.18) 
          5. ร้อยละของนักเรียนหญิงอายุต่ ากว่า 15 ปีที่ตั้งครรภ์ลดลงร้อยละ 100 (KPI 3.19) 
          6. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ 

ปัญหา / อุปสรรค 
          1. การเดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ นักเรียนไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งอาจจะท าให้ 
เกิดอุบัติเหตุได้ 
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          2. การเดินทางมาโรงเรียนด้วยเรือนักเรียนมักจะเล่นขณะนั่งเรือ อาจจะท าให้เกิดอันตรายได้ 

ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
          1. ครูเวรประจ าวันต้องดูแลนักเรียนอย่างเคร่งครัด ในการโดยสารรถและเรือหรือผู้ปกครองมารับ-มา
ส่ง 
          2. ครูทุกๆท่านต้องช่วยกันสอดส่องดูแลนักเรียนอย่างเคร่งครัด และอบรมตักเตือนการประพฤติตน
เป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรม อย่างสม่ าเสมอ 
               

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการวันส าคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย 

๑. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม 
๒. เพ่ือให้นักเรียนแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 
๓. เพ่ือสร้างความสามัคคีอันดีต่อบ้าน  วัด โรงเรียนจากกิจกรรมที่
ปฏิบัติ 
๔. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 

๑. กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆตำมที่กล่ำว ทั้งนักเรียนและคณะครูทุกคนให้ควำมร่วมมือ เป็นอย่ำงดี

และประสบควำมส ำเร็จได้แต่ในบำงกิจกรรมเนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคโควิด 19 จึงท ำให้

กิจกรรมบำงกิจกรรมไม่ได้จัดหรือได้จัดในรูปแบบออนไลน์แทน 

๒. นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมด้วยควำมสนใจและกระตือรือร้น เช่น กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ  บดินทรเทพยวรำงกูร  วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ

พระบรมรำชินีนำถ (วันแม่แห่งชำติ)  วันอำสำฬหบูชำ  วันเข้ำพรรษำ  เป็นต้น   

๓. นักเรียนทุกระดับชั้นมีควำมภูมิใจในควำมเป็นไทยและสืบสำนวัฒนธรรมอันดีงำมของชำติสังเกต

จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมและควำมร่วมมือของนักเรียน 

          ๔.  นักเรียนมีควำมสำมัคคีอันดีต่อบ้ำน  วัด  โรงเรียนจำกกิจกรรมที่นักเรียนได้ร่วมปฏิบัติกับโรงเรียน 
 ปัญหา / อุปสรรค 
  ๑. เนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคโควิด 19 จึงท ำให้กิจกรรมบำงกิจกรรมไม่ได้จัดขึ้น  
          ๒. นักเรียนบำงคนไม่พร้อมในอุปกรณ์ในกำรร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์  
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
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          ๑. เนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคโควิด 19 จึงท ำให้กิจกรรมบำงกิจกรรมไม่ได้จัดหรือได้จัด
ในรูปแบบออนไลน์แทน    
          ๒. ให้ควำมรู้ในชั้นเรียนออนไลน์และให้ร่วมกิจกรรมเท่ำที่นักเรียนจะสำมำรถเข้ำร่วมได้ตำมอัทธยำศัย   
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 

๑. เพ่ือให้นักเรียนทุกระดับชั้น ใช้เวลาในการอ่านหนังสือนอกเวลา
เรียน เฉลี่ยวันละ 60 นาที 
2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้น รู้จักใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งใน
การศึกษาค้นคว้า           
3.  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนทุกระดับชั้น มีนิสัยรักการอ่าน และรู้จัก
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 
ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 

1. การด าเนินกิจกรรมต่างๆตามที่กล่าว ทั้งนักเรียนและคณะครูทุกคนให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี
และประสบความส าเร็จ   

2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจและกระตือรือร้น เช่นกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด,กิจกรรม
วิชาการนักเรียนทุกได้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้รับความรู้และความเพลิดเพลินกับการท ากิจกรรม 

3. ผู้อ านวยการโรงเรียนมีส่วนช่วยสนับสนุนในการจัดหาแนวร่วมจากหน่วยงานสถานศึกษา  
ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้องสมุด  และนอกจากนี้ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนยังบริจาคหนังสือเป็น
จ านวนมาก เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และหนังสือที่หลากหลาย ท าให้ห้องสมุดมีคุณภาพน่าเข้าใช้บริการ
จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Video Clip กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระ
ราชนิพนธ์ ปี2563 และยังมีกิจกรรมสุดยอดนักอ่าน มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและบันทึก
การอ่านที่ได้มากที่สุดของชั้นเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
          4.  การส่งเสริมนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
         5.  ห้องสมุดมีหนังสือประเภทต่าง ๆ มากเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน 
          6.  ห้องสมุดส่งเสริมให้นักเรียนก้าวสู่การเป็นชาติอาเซียนได้อย่างมั่นคง 
 
 ปัญหา / อุปสรรค 
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  1. ห้องสมุดตั้งอยู่ชั้นที่ 4 ของอาคารเรียนซึ่งถือว่าอยู่สูงมาก ท าให้การบริการไม่สะดวกเท่าท่ีควร 
          2. ในแต่ละวันช่วงพักกลางวัน นักเรียนมีภาระงานมากที่ต้องท าในห้องเรียนจึงท าให้การใช้ห้องสมุด
ของนักเรียนมีไม่มากเท่าที่ควร 
          3. นักเรียนที่ใช้บริการยืมหนังสือในห้องสมุด เมื่อยืมแล้วบางคนไม่คืนหนังสือตามเวลาที่ก าหนดท าให้
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดต้องมีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น 
          4. นักเรียนบางคนยังไม่รู้จักวิธีการใช้หนังสือ  ไม่ระมัดระวังในการเปิดปิดหนังสือการยืมหนังสือขาด
ความ รับผิดชอบจึงเกิดการสูญหายหรือฉีกขาดในบางครั้ง 
          5. นักเรียนลดความสนใจการอ่านจากหนังสือเพราะการใช้สมาร์ทโฟนที่บ้าน 
               
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
          1. กระตุ้นและประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุด แนะน าหนังสือใหม่ๆให้นักเรียนสนใจ 
          2. ปลูกนิสัยให้นักเรียนมีนิสัยในการใช้หนังสืออย่างระมัดระวัง  แนะน าการใช้อย่างถูกวิธี 
          3. จัดมุมที่น่าสนใจการบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ อ่านสบายๆชายน้ าและสวนหนังสือชั้นล่างและจัด
กิจกรรมให้ความรู้ในห้องสมุดเพ่ือให้นักเรียนเข้าไปใช้บริการ 
          4.  จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ไว้ตามจุดต่างๆเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
          5.  จัดกิจกรรมการประกวดกิจกรรมสุดยอดนักอ่าน และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่อ่านหนังสือมมากท่ีสุด
ในแต่ระดับชั้น 
                

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการสร้างเสริมคุณธรรม  ตาม
แนวทางวิถีพุทธ 

๑. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราช
ปณิธาน และพระบรมราโชบาย   ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
๒. เพ่ือให้สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุก
คน ทุกโรงเรียน” 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
๔.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม   
๕. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยา
เสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
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๖. เพ่ือให้สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๗. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน แสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ 
๘. เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น  และมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในโรงเรียนลดลง 
๙. เพ่ือให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
๑๐.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาลักษณะทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
ตามแนวทางวิถีพุทธ 
๑๑.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน  ครู  และ
ผู้บริหารตามแนวทางวิถีพุทธ 
 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
 ๑. สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำที่น้อมน ำพระรำชปณิธำน และพระบรมรำโชบำย   ด้ำน
กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 

๒. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอำสำ “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 
๓. ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำรปกครองระบบ

ประชำธิปไตยอันมพีระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๔. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี

ของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และ
รักษำศีลธรรม   

๕. ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน  กำรค้ำมนุษย์ 
อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น 
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๖. สถำนศึกษำน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระ ปรเมนทรรำมำธิบดี
ศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๗. สถำนศึกษำจัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน แสดงออกถึง ควำมรัก
ในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติ ที่ดีต่อบ้ำนเมือง ที่หลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ 

๘. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน  และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์                    
ในโรงเรียนลดลง 

๙. นักเรียนสร้ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรม กำรสร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกำรบูรณำกำรกับ                      
กำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 ๑๐. สถำนศึกษำส่งเสริมและพัฒนำลักษณะทำงกำยภำพให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงวิถีพุทธ 
 ๑๑. สถำนศึกษำส่งเสริมและพัฒนำพฤติกรรมของนักเรียน  ครู  และผู้บริหำรตำมแนวทำงวิถีพุทธ 
 

แบบสรุปการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
จ านวน
นักเรียน
ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน
ระดับดี
ขึ้นไป 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ร้อยละ ดี  ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ 

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ ๒๓ ๒๓ ๑๐๐ - - - - ๒๓ ๑๐๐ 

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๒ ๒๒ ๒๐ ๙๐.๙๐ ๓ ๑๓.๖๓ - - ๒๒ ๑๐๐ 

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๓ ๒๒ ๑๖ ๗๒.๗๒ ๖ ๒๗.๒๗ - - ๒๒ ๑๐๐ 

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๔ ๒๒ ๒๒ ๑๐๐ - - - - ๒๒ ๑๐๐ 

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๕ ๓๑ ๓๑ ๑๐๐ - - - - ๓๑ ๑๐๐ 

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖ ๒๒ ๕ ๒๒.๗๒ ๑๔ ๖๓.๖๓ ๓ ๑๓.๖๓ ๑๙ ๘๖.๓๖ 

รวม ๑๔๔ ๑๑๗ ๘๑.๒๕ ๒๓ ๑๕.๙๗ ๓ ๒.๐๓ ๑๔๑ ๙๗.๙๑ 
 

 
ปัญหา / อุปสรรค 
  กำรเกิดระบำดของโรค  COVID-19  ท ำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔ 
จ ำเป็นต้องเลื่อนกำรเปิดภำคเรียนออกไปท ำให้ส่งผลกระทบต่อระยะเวลำที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมของ                       
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  เป็นอย่ำงยิ่ง  ท ำให้กำรด ำเนินงำนของกิจกรรมต่ำงๆของโครงกำรสร้ำงเสริมคุณธรรม  
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ตำมแนวทำงวิถีพุทธ มีหลำยหลำยกิจกรรมที่ทำงโรงเรียนได้ด ำเนินกำรไปแล้ว  ในส่วนของกำรจัดค่ำยยุวชน
คนคุณธรรม  เลื่อนออกไปจัดในปีงบประมำณ  ๒๕๖๕   
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
  ผู้รับผิดชอบโครงกำรและคณะครูทุกท่ำนร่วมกันวำงแผนก ำหนดปฏิทินในกำรส่งข้อมูลในกำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เหมำะสมกับระยะเวลำในกำรสรุปรำยงำนโครงกำร  เนื่องจำกบุคลำกรหลำยท่ำน
ส่งข้อมูลตรงตำมระยะเวลำในปฏิทิน  แต่กำรก ำหนดเวลำในปฏิทินวิชำกำรไม่เหมำะสมกับกำรระยะเวลำใน
กำรสรุปข้อมูลสำรสนเทศคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มำจำกกำรก ำหนดช่วงระยะเวลำส่งข้อมูลที่ล่ำช้ำเกินกว่ำ
ที่ควรจะเป็น  กำรยืดระยะเวลำในกำรส่งและรวบรวมข้อมูล  ส่งผลกระทบให้กำรสรุปข้อมูลสำรสนเทศ                   
เพ่ือรำยงำนโครงกำรไม่เสร็จสิ้นตำมเวลำที่ก ำหนด  ส่งผลเสียต่อกำรท ำงำนโดยภำพรวมของโรงเรียน  ดังนั้น
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำนต่อไป  จึงควรร่วมกันวำงแผนก ำหนดปฏิทินในกำรให้ข้อมูลในกำ ร
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ชัดเจนและเหมำะสมกับช่วงเวลำในกำรสรุปข้อมูล  และจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่
ต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด  
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสู่ชุมชน 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทาง
เว็บไซต์โรงเรียน Facebook ของโรงเรียน วารสารแผ่นพับและป้าย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
1. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมโรงเรียนที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และ   

เป็นปัจจุบัน 
2.  โรงเรียนมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์   

อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
3.  โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศถูกต้องเป็นระบบ เพ่ือกำรบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ปัญหา / อุปสรรค 
  กำรบันทึกภำพกิจกรรม เนื่องจำกยังมีบุคลำกรที่ช ำนำญกำรถ่ำยภำพมีน้อยท ำให้กำรบันทึกภำพยัง
ขำดควำมสมบูรณ์ 

ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
 ควรมีการจัดฝึกอบรมการถ่ายภาพนิ่งให้แก่บุคลากร 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานธุรการ 

1   เพ่ือจัดเก็บเอกสาร งานธุรการ และข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็น
ระเบียบยิ่งขึ้น 
2.  เพ่ือให้ข้อมูล สารสนเทศถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
3.  เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบที่สะดวกและง่าย
ต่อการน าไปใช้งาน 
 4.  เพ่ือศึกษาดูงานการจัดระบบงานธุรการ และข้อมูลสารสนเทศ 
ของหน่วยงานที่ประสบผลส าเร็จ  

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
1.  ระบบงานธุรการของโรงเรียนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2.  ระบบงานธุรการของโรงเรียนจัดได้เป็นระบบสะดวกต่อการจัดเก็บ อ้างอิง และค้นหาเอกสาร 
3.  โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศถูกต้องเป็นระบบ เพ่ือการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหา / อุปสรรค 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำนักงำนมีอำยุกำรใช้งำนเป็นเวลำนำน ท ำให้ไม่สำมำรถ Update Window ได้ 
และเครื่องปริ้นเตอร์ส ำนักงำนเกิดปัญหำให้กำรพิมพ์งำนมีกระดำษติดบ่อยครั้ง   
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 

มีการบ ารุงรักษา และควรตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมกับการใช้งานอยู่เสมอ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.  เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆ  น าความรู้และ

ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้พัฒนาตนเอง 
2.  เพ่ือช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ ได้เรียนรู้
โดยการปฏิบัติจริง 
๓.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสนใจ  ความถนัด  และส่งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา 
ความสามารถพิเศษของตน  
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๔.  เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะดีเด่นของความเป็นประชาธิปไตย  เป็น
ผู้น า  ผู้ตาม  ฝึกแสดงความคิดเห็น และฝึกความรับผิดชอบ   
๕.  เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ  เจตคติ  ค่านิยมในการด าเนินชีวิต  และ
เสริมสร้างศีลธรรม  จริยธรรม 
๖.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึกท าประโยชน์เพื่อสังคม  และประเทศชาติ 

 

 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 

๑.  ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆ  น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้พัฒนาตนเอง 

 ๒.  กิจกรรมช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 

 3.  ท าให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสนใจ  ความถนัด  และส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา 
ความสามารถพิเศษของตน  
 4.  เสริมสร้างคุณลักษณะดีเด่นของความเป็นประชาธิปไตย  เป็นผู้น า  ผู้ตาม  ฝึกแสดงความคิดเห็น และ
ฝึกความรับผิดชอบ 
 5. พัฒนาบุคลิกภาพ  เจตคติ  ค่านิยมในการด าเนินชีวิตและเสริมสร้างศีลธรรม  จริยธรรม 
 6. ผู้เรียนมีจิตส านึกท าประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ 

 

 ปัญหา / อุปสรรค 

  เนื่องจากพ้ืนที่โรงเรียนมีขนาดจ ากัดท าให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมที่ต้องท าร่วมกันจ านวนมาก 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) จึงได้มีการปรับเปลี่ยนการจัด
กิจกรรมบางอย่าง เช่น การจัดกิจกรรมชุมนุม ที่จัดการเรียนการสอนตามชั้นเรียน และกิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารี มีการจัดตารางในการใช้ลานเอนกประสงค์เพ่ือท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ เพ่ือเป็นการรักษาระยะห่างตาม
มาตรฐานการการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) และในภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ไม่สามารถเปิดเรียนในรูปแบบ Onsite ได้ตามปกติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) 

              

ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
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  - ส่งเสริมการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์จิตอาสาให้นักเรียนช่วยเหลือผู้ปกครองท างานบ้านในช่วง
ของการเรียนรู้ในรูปแบบ Online ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ใน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

  - มีการบูรณาการการจัดกิจกรรมชุมนุม ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียน
ในแต่ละระดับชั้น โดยมีครูประจ าชั้นเป็นผู้จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน และในช่วงการจัดการเรียนการสอน 
Online ได้เปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมเป็นกิจกรรมเรียนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑. เพ่ือบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายการจัด
การศึกษา 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับสิทธิประโยชน์จากนโยบายของรัฐ 
๓. เพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบการใช้เงินอุดหนุน 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
๑. การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษา 
๒. นักเรียนได้รับสิทธิประโยชน์จากนโยบายของรัฐ 
๓. โรงเรียนเบิกจ่ายงบประมาณเงินสนับสนุนการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานได้ถูกต้องตามระเบียบ 

 ปัญหา / อุปสรรค 
          - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้ภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๔ ไม่
สามารถเปิดเรียน Onsite ได้ตามปกติ ท าให้การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนมี
ข้อจ ากัดท่ีผู้ปกครองจะมารวมกลุ่มกัน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
  -  
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการสานอนาคตการศึกษา 
Connext ED   

1.  เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลการศึกษา ของโรงเรียนที่เปิดเผยสู่
สาธารณะซึ่งจะเปิดโอกาสให้ ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ และ
ภาคเอกชนที่สนใจสามารถพิจารณาสนับสนุน และติดตามผลได้อย่าง
ใกล้ชิด (Transparency & Monitoring & Evaluation) 
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2. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล เพื่อให้สถานศึกษาได้เข้าถึงองค์
ความรู้ และมาตรฐานการศึกษาจากทั่วโลก (Digital Infrastructure 
& High Standard Education Accessibility) 
๓. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้พร้อม
ในการจัดกิจกรรมการเรียน     การสอน โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้เป็นสื่อ 
๔. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เป็น
ผู้แนะน าและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (High Quality Principles & Teachers 
Leadership)  
๕. ยกระดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา (English Language Capacity) 
๖. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 
๗. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (O-net) เพ่ิมขึ้น  
๘. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการยกระดับผลการทดสอบ NT ที่เพ่ิมข้ึน 
 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
 ๑. นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ 

๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 
๓. นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (O-net) เพ่ิมขึ้น  
๔. นักเรียนมีผลการทดสอบ NT ที่เพ่ิมขึ้น  
๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้  
๖. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เป็นผู้แนะน าและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  

๗. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเข้าถึง ICT และระบบ Digital 
๘. ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้าน Active Learning  

 ปัญหา / อุปสรรค 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ท าให้ต้อง
งดเว้นการด าเนินโครงการการพัฒนาทักษะ Active Learning จาก บริษัท ซีพีออลล์  จ ากัด เพ่ือเว้นระยะห่าง
ทางสังคมของผู้เรียน และในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙อย่างรุนแรง 
โรงเรียนจัดอยู่ในพ้ืนที่สีแดงเข้ม ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ได้ตามปกติ โดยมี
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online On-demand และ On-hand แทน ท าให้ไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมดังกล่าวได้เช่นกัน 
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ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
  มีการพัฒนาครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยี เพ่ือท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ด้วยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On-
demand เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

1. เพ่ือสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
2.   เพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
3.   เพ่ือสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้
ของครูได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
  1. ครูและนักเรียนทุกคนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการ 
  2. ครูที่สอนไม่ตรงกับวิชาเอกสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม 
  3. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
 ปัญหา / อุปสรรค 
  1.  เนื่องจากบางวิชามีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ เนื้อหาในการเรียนการสอนทาง DLIT ยังไม่มี
การอัปเดทเนื้อหา ครูจึงคัดเลือกเพียงบางเรื่องที่น ามาเพ่ิมเติมให้ความรู้ประกอบกับการกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 

1. การปรับเปลี่ยนเนื้อหาของหลักสูตรบางวิชาที่ยังไม่อัปเดทใน DLIT ให้ครูสร้างสื่อประกอบ
แทนในรูปแบบ vdo ช่วยสอน หรืออัปโหลดไฟล์ vdo จากช่องYouTube มาประกอบกับ
การเรียนการสอนล่วงหน้า 

2. ในการเตรียมการสอนโดยใช้สื่อDLIT ครูผู้สอนควรศึกษาและเรียนรู้เนื้อหานั้นก่อนที่จะน ามา
สอนในชั้นเรียนเพื่อเตรียมการสรุปบทเรียนหลังจบการเรียนการสอน 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการ  การขับเคลื่อนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
กระบวนการนิเทศแบบ PLC 

1 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องการใช้
กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการนิเทศภายเพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน คุณภาพงานวิชาการ กระบวนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
บริบท และเป้าหมายของโรงเรียน 
2 เพ่ือสนับสนุนให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนใช้กระบวนการ PLC 
ขับเคลื่อนการนิเทศภายเพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
คุณภาพงานวิชาการ กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบท และเป้าหมายของ
โรงเรียน 

ผลที่ได้รับจากกิจกรรม                                                                                                                                    
         1.  บุคลำกรในโรงเรียนได้พัฒนำตนเองโดยใช้กระบวนกำร PLC ขับเคลื่อนกำรนิเทศภำยในเพื่อ
ส่งเสริมให้ครูพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้วยกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 
          2.   โรงเรียนมีวิธีปฏบิัติที่ดีในกำรใช้กระบวนกำร PLC ขับเคลื่อนกำรนิเทศภำยเพ่ือส่งเสริมให้ครู
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ด้วยกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 
          3.   โรงเรียนได้นวัตกรรมใหม่ที่เกิดข้ึนจำกกระบวนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ  PLC 
   4.  ครูผู้สอนได้รับกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมกระบวนกำร PLC อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 
ครั้ง ตำมแนวทำงของโรงเรียนคุณภำพ SMT         

5. โรงเรียนได้รับกำรคัดเลือกรูปแบบกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2564  
ระดับดีเยี่ยมจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี  เขต 1 ณ วันที่ 19 สิงหำคม 2564                                                                                                
ปัญหา/อุปสรรค                                                                                                                                  
  -   
ข้อเสนอแนะ/รายละเอียดอ่ืน ๆ                                                                                                               

  - 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือ
ส่งเสริมการบริหารจัดการ 

1. เพ่ือให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับ ครู นักเรียน 
และประชาชน ได้รับทราบอย่างรวดเร็วและทันสมัยก่อให้เกิดความ
เข้าใจและการให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
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1. นักเรียนโรงเรียนวัดบำงไกรนอกและผู้ปกครองนักเรียนได้รับข้อมูลข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์
ของทำงโรงเรียนผ่ำนเว็บไซต์ 

2. เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร  รำงวัลต่ำง ๆ ที่โรงเรียนได้รับ ให้ประชำขนและบุคคลภำยนอกได้รับรู้ 
3. มีจ ำนวนผู้เข้ำมำชมเว็บไซต์โรงเรียนวัดบำงไกรนอก เพ่ิมขึ้น 

 ปัญหา / อุปสรรค 
มีครูจ ำนวน1 คนที่สำมำรถอัฟเดชข้อมูลข่ำวสำรของทำงโรงเรียนได้ จึงท ำให้บำงข่ำวหรือกิจกรรมนั้น 

อัฟเดชข้อมูลล้ำช้ำ 
               
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
  ช่วยกันประชำสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนักเรียน และ นักเรียน ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ของทำง
โรงเรียนผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการ อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

1. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับนักเรียน 
2. เพื่อฝึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับนักเรียน 
3. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยที่ดี และขยายผลไปสู่
ผู้ปกครองและสังคม 

 
ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
  1. นักเรียนมีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
  2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมได้ดี 
  3. นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยที่ดี และขยายผลไปสู่ผู้ปกครองและสังคม 
 ปัญหา / อุปสรรค 
  -  
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
 - 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล “โรงเรียนวัดบางไกร
นอก(แย้มพร้อม 

1. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมด้านหลักสูตรที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชน  มีครูครบชั้นเรียน ครบทุกวิชาเอก  มี
สื่อ  แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมที่ตอบสนองการเรียนรู้ต่อผู้เรียน มี
งบประมาณเพียงพอ  มีสภาพภูมิทัศน์สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
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ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้  โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชนเพื่อ
ให้บริการด้านต่างๆ  สร้างความเชื่อม่ันให้กับชุมชน 
 ๒. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 
๓. เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีภาวะผู้น า  มีความ
ยุติธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส  มีความรู้ความสามารถ และทักษะหลาย
ด้าน  ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ส่งเสริม  สนับสนนุ  พัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ   
๔.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาวิชาชีพ
ของครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ การจัดท าสื่อการสอน  นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และงานวิจัย   จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ศักยภาพของนักเรียน
รายบุคคล   การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณ  และการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ   
๕. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางวิชาการ ความสามารถ
พิเศษ ทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ  และทักษะอาชีพ  นักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษได้พัฒนาตามศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล  
การใช้ภาษาในการสื่อสารไม่น้อยกว่า  3  ภาษา  มีสุขภาวะที่ดี  
นักเรียนปลอดอบายมุขและสารเสพติด  มีคุณธรรมจริยธรรมตามอัต
ลักษณ์โรงเรียนและค่านิยม 12 ประการ  ทักษะด้านใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้  มีทักษะตาม
ศตวรรษท่ี  21  และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 
๖. เพ่ือพัฒนานักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการจัดการสอนโดยใช้
รูปแบบการสอนเชิงรุก (Akita Action Model) 
๗.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

 
ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 

1. โรงเรียนมีความพร้อมด้านหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  มีครูครบชั้น
เรียน ครบทุกวิชาเอก  มีสื่อ  แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมที่ตอบสนองการเรียนรู้ต่อผู้เรียน มีงบประมาณ
เพียงพอ  มีสภาพภูมิทัศน์สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยเอ้ือต่อการเรียนรู้   โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนเพ่ือให้บริการด้านต่างๆ  สร้างความเชื่อม่ันให้กับชุมชน 
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2. ผู้บริหารสถำนศึกษำเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกล  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  มี
ภำวะผู้น ำ  มีควำมยุติธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส  มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะหลำยด้ำน  ใช้หลักกำรบริหำร
แบบมีส่วนร่วม  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ   

3.  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  และพัฒนาวิชาชีพของครูให้ มี
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดท าสื่อการสอน   นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และงำนวิจัย   จัดกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำน/ศักยภำพของนักเรียนรำยบุคคล   กำร
ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยำบรรณ  และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ  

4. นักเรียนมีควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ควำมสำมำรถพิเศษ ทักษะชีวิตตำมกระบวนกำรลูกเสือ  และ
ทักษะอำชีพ  นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้พัฒนำตำมศักยภำพของนักเรียนรำยบุคคล  กำรใช้ภำษำใน
กำรสื่อสำรไม่น้อยกว่า  3  ภาษา  มีสุขภาวะที่ด ี นักเรียนปลอดอบายมุขและสารเสพติด  มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามอัตลักษณ์โรงเรียนและค่านิยม 12 ประการ  ทักษะด้านใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารเพื่อการเรียนรู้  มีทักษะตามศตวรรษที่  21  และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 

๕.  บ้ำน  วัด ชุมชน  หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนและพัฒนำ
สถำนศึกษำ 
 ปัญหา / อุปสรรค 
  ผู้รับผิดชอบโครงการจะพัฒนาตนเองในการแสวงหาความรู้ด้านภาษาจีนเพื่อน ามาพัฒนาให้นักเรียนมี
ความรู้ด้านภาษาจีนมากข้ึน และเผยแพร่ความรู้ให้คณะครูที่สนใจ จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล พัฒนาการสอนรูปแบบเชิงรุก Akita Action และ การด าเนินโครงการ เนื่องจาก
ข้อจ ากัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้บางกิจกรรมที่วางแผนไว้ ไม่
สามารถด าเนินการได้ หรือด าเนินการได้ไม่เต็มที่ 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

1. เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก และ พัฒนาทักษะ การใช้
โปรแกรมประยุกต์ ต่าง ๆตามระดับชั้นเรียน   
2. ส่งเสริมความรู้ ในการค้นคว้าหาข้อมูล จากระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่มีผู้ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด    
3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้กับนักเรียนที่ไม่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของตนเอง 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 

1. นักเรียนโรงเรียนวัดบำงไกรนอก รู้และเข้ำใจ ในระบบปฏิบัติกำรของคอมพิวเตอร์  ได้พัฒนำ
ทักษะกำรใช้โปรแกรมประยุกต์ และสร้ำงเป็นชิ้นงำน สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน
ได้จริง       
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2. นักเรียนสำมำรถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในกำรสืบค้นหำข้อมูลและศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้เพ่ิมเติม 
3. นักเรียนใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ โดยใช้บริกำรห้องคอมพิวเตอร์ นอกเวลำเรียนปกติ 
4. นักเรียนมีทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรปฏิบัติงำนได้ถูกต้องมำกข้ึน 

 

5. โรงเรียนได้รับงบจัดสรรจำก กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ     
ในโครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์และวำงระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต เพ่ือส่งเสริม
กำรจัดกำรเรียนรู้ สู่กำรพัฒนำนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำห้อง
ระบบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์และจัดซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ 

 
 
ปัญหา/อุปสรรค 

1. นักเรียนยังขำดวินัยและควำมสะอำดในกำรใช้ห้องคอมพิวเตอร์ โดยครูผู้สอนสร้ำงข้อตกลงเป็น  
    กฎระเบียบในห้องเรียน และจิตอำสำผู้รับผิดชอบรักษำควำมสะอำด  
2.  กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำอินเตอร์เน็ตมีควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกต้องรองบจัดสรรและเบิกจำกต้นสังกัด 

ข้อเสนอแนะ/รายละเอียดอื่น ๆ 
 1.จัดท ำบอร์ดให้ควำมรู้กำรใช้ห้องปฏิบัติกำรและวิธีกำรดูแลรักษำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ให้ถูก
วิธี 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการโรงเรียนคุณภาพ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.
   

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
      2.  เพ่ือฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การ
สร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ และบูรณาการสหสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ทันสมัย 
 3. เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรูปแบบ การเรียนรู้ SMT ที่เน้นการ ลงมือปฏิบัติ การคิด
วิเคราะห์คิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  โดยมีเป้าหมายให้เป็น
บุคคลต้นแบบของโรงเรียนในการขยายผลและต่อยอดความคิดในการ
จัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนต่อไป 
 4. เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ NT ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  O-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
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ผลการสอบข้อสอบกลางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4                  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 5. เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศและส่งนักเรียนเข้าประกวดและแข่งขันทักษะทางด้าน
วิชาการกับภายนอก 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
 นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาทักษะเป็นอย่างดี   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเยี่ยม ครูผู้สอนมี
ศักยภาพในการสอนเพิ่มเติมจากการได้รับการพัฒนาศักยภาพจากการสนับสนุนของผู้อ านวยการและชุมชน 
ปัญหา / อุปสรรค 
   
 - 
 
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
  
     - 
  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School)  

1. เพ่ือสร้างความตระหนักจิตส านึกเรื่องการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้ 
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถคัดขยะได้ถูกต้องตามประเภท 
4. เพื่อให้โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 

  1.  บุคลากรครูและนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะที่สามารถน ามาขายเพ่ิมมูลค่าได้ 

  2.  นักเรียนมีความรู้ในการคัดแยกขยะ 

 

 ปัญหา / อุปสรรค 

  - 

ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
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  ผู้รับผิดชอบโครงกำรจะพัฒนำตนเองในกำรแสวงหำควำมรู้ และเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรคัด

แยกขยะและกำรลดขยะในโรงเรียน เพ่ือให้บุคลำกรและนักเรียนร่วมมือในโครงกำรอย่ำงยั่งยืน 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือให้ครูสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาจากการวัดและประเมินผลใน

การจัดการเรียนการสอนและใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
1. คุณครูทุกท่านมีความพร้อมในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนและพัฒนาพฤติกรรมที่

เหมาะสมของนักเรียน 
2. คณะครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนครบทุกชั้นเรียน 

           3. ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
           4. นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล     
           5. โครงการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยไม่ใช้
งบประมาณท่ีจัดสรรไว้   
ปัญหา / อุปสรรค 
  ถึงแม้จะมีการเตรียมความพร้อม และข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยไว้แล้ว แต่ภาระงานเร่งด่วนอ่ืน ๆ ที่
นอกเหนือจากแผนงานของโรงเรียน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพ่ือเข้ารับการทดสอบใน
ระดับชาติ อาจส่งผลให้งานวิจัยในชั้นเรียนมีการคลาดเคลื่อนไปจากเดิม 
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
  1. การจัดท าวิจัยในชั้นเรียนควรเน้นทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมของผู้เรียน                                                                                    
              2. งานวิจัยบางเรื่องสามารถพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ตามปกติได้ 
              3. ควรจัดท างานวิจัยให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย
   

๑. เพ่ือให้นักเรียนปลอดภัยเมื่ออยู่ภายในบริเวณโรงเรียน 
2. เพ่ือจัดท าภูมิทัศน์เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีสื่ออุปกรณ์ในห้องพิเศษอย่างครบถ้วน 
4. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
ของโรงเรียนและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
5. นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขภายในห้องเรียน 



69 
 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

6. ให้บริการด้านสถานที่แก่ชุมชน 
 
 

 
ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
 นักเรียนรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ภายในบริเวณโรงเรียน เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน 
ส าหรับสื่ออุปกรณ์ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความพร้อมกับนักเรียนและครูผู้สอนและการให้บริการด้าน
สถานที่แก่ชุมชน 
ปัญหา / อุปสรรค 

พัดลมในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีอายุการใช้งานหลายปี จึงพบหลายห้องมีการช ารุด ท าให้
ในบางห้องเรียนมีพัดลมที่สามารถท างานได้มีประสิทธิภาพน้อย 
 
 
  
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
 ให้มีการตรวจสอบความพร้อมของพัดลมและเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ บ่อยๆ
เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทุกคน 
 
 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จ าแนกตามกลุ่มตัวบางชี้ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี)  ประเภทโรงเรียน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   ระดับการศึกษาปฐมวัย    
มาตรฐาน  ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๓๕.๐๐ ๓๒.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๑.๕๐ ดี 
มาตรฐาน  ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๙๒ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   ระดับการศึกษาปฐมวัย    
มาตรฐาน  ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/ วิสัยทัศน์  พันธกิจ             
                   และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 
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มาตรฐาน  ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา                    

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้การส่งเสริม   ระดับการศึกษาปฐมวัย    
มาตรฐาน  ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐาน  ๑๒  ผลการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๙๒ ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย ( ๒-๕ ) ประเภทโรงเรียน 
               ผลคะแนนประเมินสถานศึกษา  ๙๒.๙๒  คะแนน 
               มีคุณภาพระดับ  ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
               ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ตั้งแต่  ๘๐  คะแนนขึ้นไป                         ใช่    ไม่ใช่ 
               มีตัวบ่งชี้ที่ได้รับระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒  ตัวบ่งชี้                 ใช่    ไม่ใช่ 
               ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่    ไม่ใช่ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ) 
                  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   
 
 
 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   ระดับการศึกษาประถมศึกษา    
มาตรฐาน  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ๑๐.๐๐ ๙.๘๑ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ๑๐.๐๐ ๙.๕๙ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ๑๐.๐๐ ๙.๓๗ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๕๕ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๔.๔๙ ดี 
มาตรฐาน  ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  และต้นสังกัด                 ๕.๐๐ ๔.๙๒ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   ระดับการศึกษาประถมศึกษา    
มาตรฐาน  ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ   
วัตถุประสงค์  ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

มาตรฐาน  ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้การส่งเสริม   ระดับการศึกษาประถมศึกษา    
มาตรฐาน  ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๗๓ ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาประถมศึกษา ประเภทโรงเรียน 
               ผลคะแนนประเมินสถานศึกษา  ๙๑.๗๓  คะแนน 
               มีคุณภาพระดับ  ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
               ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ตั้งแต่  ๘๐  คะแนนขึ้นไป                         ใช่    ไม่ใช่ 
               มีตัวบ่งชี้ที่ได้รับระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒  ตัวบ่งชี้                 ใช่    ไม่ใช่ 
               ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่    ไม่ใช่ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา 
                  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   
เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ)  ในปี  พ.ศ.  2553  ดังนี้ 
     ระดับการศึกษาปฐมวัย     ผลรวมคะแนนทั้งหมด  92.92   ระดับคุณภาพ  ดีมาก   
        ระดับการศึกษาประถมศึกษา      ผลรวมคะแนนทั้งหมด  91.73   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Teast : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 

 

สาระวชิา จ านวน 
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ความสามารถดา้นภาษาไทย 2๒ ๕6.๖๕ 1๓.๒2 ๕6.๖๕ - ๕.๐๐ ๑๐ ๕.๐๐ 
ความสามารถดา้นคณติศาสตร ์ ๒๒ ๕๘.๘๕ 1๙.๓๔ ๕๘.๘๕ - ๗.๐๐ ๕ 8.00 

เฉลี่ยร้อยละ  ๕๗.๗๕ 2๙.๐๕ ๕๗.๗๕ - ๓๐.00 ๔๐.๐๐ ๓๐.00 
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
 

สาระวชิา จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ 
ภาษาไทย ๓๖ 60.12 13.๗๐ 60.12 
คณิตศาสตร ์ ๓๖ 26.39 1๐.7๘ 26.39 
วิทยาศาสตร ์ ๓๖ 42.08 1๒.๒๗ 42.08 
ภาษาต่างประเทศ ๓๖ 41.94 2๑.๓6 41.94 

เฉลี่ยร้อยละ  ๔๒.๖๓   
 

  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ระดับชั้น 

 

จ านวน นร. 

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค)์ 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
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ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 21 2๐ - - ๑ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๘ ๑๘ - - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 2๒ 2๒ - - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๑ ๓๑ - - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๐ ๒๐ - - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๖ ๓๖ - - - 

รวม 1๔8 1๔๗ - - ๑ 

เฉลี่ยร้อยละ 100 ๙๙.๒๑ - - - 

 

 

  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 

  

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน)  

ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 21 ๓ 12 ๕ - - ๑ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๘ ๑ ๘ ๘ 1 - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 2๒ ๑๘ ๒ ๒ - - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๑ - 11 ๑๗ ๓ - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๐ - ๙ ๑๐ ๑ - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๖ - 13 1๙ ๔ - - 

รวม 1๔8 ๒๒ ๕๕ 6๑ ๙ - ๑ 

เฉลี่ยร้อยละ 100 ๑๔.๘๖ ๓๗.๑๖ ๔๑.๒๑ ๖.๐๘ - ๐.๖๗ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ๕  ด้าน 

ชั้น จ านวนนร. 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมนิผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด(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
 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมนิตามเกณฑ์
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

รวม ร้อยละ 

ชั้นป. 1 21 2๐ 2๐ 2๐ 2๐ 2๐ ๑ ๑๓ ๖ 2๐ ๙๕.๒๓ 

ชั้นป. 2 ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๗ ๙ ๒ ๑๘ 100 

ชั้นป. 3 2๒ 2๒ 2๒ 2๒ 2๒ 2๒ ๗ ๑๓ ๒ 2๒ 100 

ชั้นป. 4 ๓๑ ๓๑ ๓๑ ๓๑ ๓๑ ๓๑ - ๒๐ ๑๑ ๓๑ 100 

ชั้นป. 5 ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ - ๑๗ ๓ ๒๐ 100 

ชั้นป. 6 ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๒ ๒๙ ๕ ๓๖ 100 

รวม 1๔8 1๔๗ 1๔๗ 1๔๗ 1๔๗ 1๔๗ ๑๗ ๑๐๑ ๒๙ 1๔๗ 100 

ร้อยละของนักเรียน 
๙๙.๓๒ ๙๙.๓๒ ๙๙.๓๒ ๙๙.๓๒ ๙๙.๓๒ ๙๙.๓๒ ๙๙.๓๒ ๙๙.๓๒ 

ระดับดี-ดีเย่ียม 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

 

 

 

 
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอกที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 256๓ 

สรุปการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 256๓ โรงเรียนวัดบางไกรนอก 

รายการ 

จ านวน นร.จบ ป.6 ที่ศึกษาต่อ (คน) 
รวมจ านวนนักเรียน จังหวัดเดิม 

ต่างจังหวัด กทม. 
สพท.เดิม ต่าง สพท. 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
นักเรียนที่ จบการศึกษา ชั้น ป.6 1๑ ๒๕       1๑ ๒๕ 3๖ 
ศึกษาต่อ            
  1. โรงเรียนเดิม            
  2. โรงเรียนอ่ืน สังกัด สพฐ.   1๑ ๒๕ - - - - 1๑ ๒๕ 3๖ 
  3. โรงเรียนสังกัดเอกชน - - - - - - - - - - - 
  4. โรงเรียนพระปริยัติธรรม          

- 
 

- 
 แผนกสามัญ          
  5. กศน. - - - - - - - - - - - 
  6. อ่ืน ๆ - - - - - - - - - - - 

รวม ศึกษาต่อ ทั้งสิ้น - - 1๑ ๒๕ - - - - 1๑ ๒๕ 3๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1         
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Best Practice กิจกรรมดีๆที่บางไกรนอก 
 โรงเรียนวัดบางไกรนอกมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นเพราะได้รับ
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย อาทิเช่น ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาและชุมชน ใน
การให้ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริมมาโดยตลอด ท าให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในระดับดี จากการ
ทดสอบระดับชาติ โรงเรียนวัดบางไกรนอกอยู่ในระดับที่ 1 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีเขต 1 มาโดยตลอด 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
มีชื่อใน ทร.14 ไม่มีชื่อใน ทร.14 ไม่มีสัญชาติไทย รวมท้ังสิ้น 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1.  เด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์เข้า
เรียนช้ัน ป.1 ในเขตบริการของ
โรงเรียน 22 26 48 - - - - - - 22 26 48 

2.  เด็กในข้อ 1. ที่เข้าเรียน             
      2.1  โรงเรียนนี ้ 5 4 9 - - - - - - 5 4 9 
      2.2  โรงเรียนอื่น สังกัด 
สพฐ.             

      2.3  โรงเรียนสังกัดเอกชน 17 22 39 - - - - - - 17 22 39 

      2.4  อื่น ๆ             

รวม             

3.  เด็กในข้อ 1 ที่ยังไม่เข้าเรยีน
ในข้อ 2  หรือติดตามไมไ่ด ้

        
 

    
        

หมายเหตุ     เด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์เข้าเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ในเขตบริการของโรงเรียน  หมายถึง  เด็กท่ีมีอายุอยู่ใน
เกณฑ์ การศึกษาภาคบังคับตามพระราชบญัญัติการศึกษาภาคบังคบั  พุทธศักราช 2545 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทะเบียนรายชื่อสถานศึกษา / ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / นักเรียน  รับรางวัลต่างๆ  ประจ าปี

งบประมาณ  ๒๕๖4 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3  - ๓๐ กันยายน  ๒๕๖4 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต ๑ 

รางวัลประเภท    สถานศึกษา 
 

 

 

ที ่ ชื่อรางวัล จากหน่วยงาน วันที่รับรางวัล/
ประเภท 

หมายเหตุ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

ทะเบียนรายชื่อสถานศึกษา / ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / นักเรียน  รับรางวัลต่างๆ  ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๓ 

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  - ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต ๑ 
รางวัลประเภท     บุคคล 

ที ่ ช่ือ-สกลุ ผู้รับรางวลั ช่ือรางวลั จากหน่วยงาน วนัทีรั่บรางวลั/

ประเภท 

หมาย

เหต ุ

๑ นางสาลินี  สุขศิริ 
นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 

  ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปี 
๒๕๖๓  ระดับดีเด่น 

จังหวัดนนทบุรี ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

 

๒ นางสาลินี  สุขศิริ 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 
นางพะเยาว์  เรืองอ่อน 

เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมที่ได้รับรางวัล  
ระดับเหรียญเงิน  ในการคัดสรร
ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  

คุรุสภา 

 

๑๖ มกราคม 
๒๕๖๔ 

 

๑   ได้ส่งวีดีโอการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานด้านการ
สร้างจิตส านึกความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี
เขต ๑ 

๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

 

๒   ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
ประจ าปี ๓๕๖๓ ระดับดีเด่น 

จังหวัดนนทบุรี ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

 

๓   ได้รับรางวัล  ระดับเหรียญเงิน  ในการคัดสรรผลงานหนึ่ง
โรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  ประจ าปี ๒๕๖๓ “ระดับประเทศ” 
เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
และการสร้างนวัตกรรมจากกระบวนการของ STEM เพ่ือ
แก้ปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืนตามบริบทจริง 

คุรุสภา ๑๖ มกราคม  
๒๕๖๔ 

 

๔   ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์  ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  และความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ
โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) 

ส านักงานคณธกรรม
การการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

๑๘ มกราคม 
๒๕๖๔ 

 

๕   ผ่านการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรม โครงการ ๑ 
โรงเรียน ๑ นวัตกรรมของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี
เขต ๑ 

๓๐ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์ 
นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห ์
นางยุวดี  ทองค า 
นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น 
นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน 
นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 
นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย
นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 
นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช 
นางสาวรวงทอง  มาตผล 
นางสาวปาณิสรา  ค ามูล 
นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง 
นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์ 
นางสาวชฎาพร  เสาร์ค า 

ประจ าปี ๒๕๖๓ “ระดับประเทศ” 
เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning และการ
สร้างนวัตกรรมจากกระบวนการของ 
STEM เพ่ือแก้ปัญหาชุมชนอย่าง
ยั่งยืนตามบริบทจริง 

๓ นางสาวพินทุสร  แสงเนตร  
นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห ์
 

ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ประเภทผู้สอน 

ส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

 

๔ นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช 
นางสาวนัจจนันท์  ซ่อนกลิ่น 

สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี  
อุดมศึกษา 

ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

 

๕ นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรพย์ 
นางสุมาลี  เกสรมาลา 
นางกัญจนา  บัวพุ่ม 
นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 
นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง 
นางสาวปาณิสรา  ค ามูล 

สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นโท  
อุดมศึกษา 

ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

 

๖ นางสาลินี  สุขศิริ 
นางสาวชฎาพร  เสาว์ค า 
นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 
นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน 
นางยุวดี  ทองค า 

สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอก  
อุดมศึกษา 

ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

นางสาวนุชรีพรณ์  จันทร์สิงห์ 
นางสาวรวงทอง  มาตผล 

 

ทะเบียนรายชื่อสถานศึกษา / ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / นักเรียน  รับรางวัลต่างๆ  ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๓ 

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  - ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต ๑ 
รางวัลประเภท     นักเรียน 

ที ่ ช่ือ-สกลุ ผู้รับรางวลั ช่ือรางวลั จากหน่วยงาน วนัทีรั่บ

รางวลั/

ประเภท 

หมายเหตุ 

๑ เด็กหญิงธัญชนก  ฟักหอม 
เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วทับ 
เด็กหญิงพริมา  แก้วลัดดา 
เด็กหญิงดารากรณ์  อินทร์นุ่มพันธ์ 
เด็กหญิงฐปนรรฆ์  ศิริพรรณ 
เด็กหญิงแพรวา  แดนเสนา 
เด็กหญิงณัฐรดา  ทักษิณไศล 
เด็กหญิงเพ็ชรประกาย  มาทัน 

เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมที่ได้รับ
รางวัล  ระดับเหรียญเงิน  ในการ
คัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่ง
นวัตกรรม  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
“ระดับประเทศ” เรื่อง การ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning และการสร้าง
นวัตกรรมจากกระบวนการของ 
STEM เพ่ือแก้ปัญหาชุมชนอย่าง
ยั่งยืนตามบริบทจริง 

คุรุสภา ๑๖ 
มกราคม 
๒๕๖๔ 

 

๒ เด็กหญิงอรณิชา  ขืมจันทร์ 
เด็กชายอชิรวิทย์  ข าภู่ 
เด็กชายอภิรักษ์  ทรัพย์สุวรรณ 
เด็กหญิงนันทิดา  ฟองสาย 
เด็กชายเทพยุทธ  สมจิตร 
เด็กชายกอบสิน  สุภาเกตุ 
เด็กชายกุลชวาล  จูฑะจันทร์ 
เด็กชายธาดา  แพรพรม 
เด็กหญิงกรภัทร์  เจียมอนุสรณ์ 
เด็กหญิงวรรณพร  พงษ์ภูเขียว 

สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี  
ประถมศึกษา 

ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

๒๑ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๔ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

เด็กหญิงกัญญณัท  อินทโภชน์ 
เด็กชายอธิป  เอี่ยมไธสง 
เด็กหญิงพีชญา  อ้นจีน 
เด็กชายนวพล  สุวรรณลาภา 
เด็กชายอรรถพล  จันทร์หลง 
เด็กชายภัทรพงษ์  เสนาะแสง 
เด็กชายคณาธิป  เสมค า 
เด็กหญิงกมลทิพย์  ฉิมชาญเวช 
เด็กชายนรวร  จันทร์เอ่ียม 
เด็กชายนพณัฐ  ยานะศรี 
เด็กหญิงฑิตยา  สวัสดี 
เด็กหญิงพิชชาพร  ดวงพิมาย 
เด็กหญิงลลนา  มูลเกตุ 
เด็กหญิงณัฐธิดา  นิลประภา 
เด็กชายรัชภาคย์  รุ่งสว่าง 
เด็กชายปาณวัฒน์  สุ่มทรัพย์ 
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วคง 
เด็กหญิงสุธินันท์ ตรีอุดม 
เด็กชายวัชชิรภัทร  หลงพิมาย 
เด็กชายเศรษฐสิทธิ์  จ าปาทอง 
เด็กหญิงสุนิษา  กลัดกระโทก 
เด็กชายีปกร  โพยมรัตน์ 
เด็กชายธนโชติ  คล้ายผูก 
เด็กชายวายุ  แรงจบ 

๓ เด็กหญิงปาริชาติ  ลังกะสูตร 
เด็กชายสุวัฒน์ชัย  โคกแพ 
เด็กหญิงจันตรี  ชาย 
เด็กหญิงทิพย์อักษร  ฟูฟันธ์ 
เด็กหยิงอรอินทร์  ศรัสังข์ 
เด็กชายทองจันทร์  เขื่อน 
เด็กหญิงกษมา  แตงฉาย 
เด็กชายกิตติธัช  นามเมืองคุณ 
เด็กชายเมธีวัฒน์  เสมค า 

สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นโท  
ประถมศึกษา 

ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

๓๑ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๔ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

เด็กชายภาวสุทธิ์  สุกรี 
เด็กหญิงสุวรรณษา  ทรัพย์ทอง 
เด็กหญิงสิปรางค์  จ านงค์ศิลป์ 
 เด็กชายธนพล  จันทร์อู่ 
เด็กหญิงปัญญาพร  โพยนอก 
เด็กชายพสธร  อ่อนชุ่ม 
เด็กชายปรเมศ  ทองมอญ 
เด็กชายอธิภัทร  สร้อยทอง 

๔ เด็กหญิงมาณิษา  ทรัพย์ทอง 
เด็กชายนพวินท์  เขียนนิล 
เด็กหญิงดารากรณ์  อินทร์นุ่มพันธ์ 
เด็กชายโชคทวี  เสนีบ์วงศ์ ณ อยุธยา 
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงศ์ธนู 
เด็กหญิงปรีชญาภรณ์  จงเจริญ 
เด็กหญิงธัญชนก  ฟักหอม 
เด็กหญิงอริสา เหลือจันทร์ 
เด็กหญิงกาญจนา  ค าฟู 
เด็กหญิงพาฝัน  สังฝัน 
เด็กหญิงเหมือนฝัน  สังฝัน 
เด็กหญิงเปมิศา จูฑะจันทร์ 
เด็กหญิงปณัฐชญา  พลที 
เด็กชายชุมพล  อรัญญะนาค 
เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วทับ 
เด็กหญิงลักษณ์สิตา  ตั้งสุข 
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ป่ากลือ 
เด็กหญิงณัฐธิดา  ออมชมภู 
เด็กชายอธิชัย  รัตนชื่น 
เด็กชายราชันย์  อบกลิ่น 
เด็กหญิงณิชาพัชญ์  ข าภู่ 
เด็กหญงินิภาภรณ์  คลองผา 
เด็กชายต๊อบ  เจริญสุข 
เด็กหญิงธนัชชา  วงษ์ป้อม 
เด็กชายฤทธิ์ธิพล  มาทัน 

สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอก  
ประถมศึกษา 

ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

๓๑ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

เด็กชายคมไผ่  ยืนยง 
เด็กชาย  ธันวา  มะหิงสิบ 
เด็กหญิงวิธิตา  ช านิกุล 
เด็กหญิงพริมา  แก้วลัดดา 
เด็กหญิงชลธิชา  ยุคุณธร 
เด็กชายปกฤษ  ตุ้มพ่วง 
เด็กหญิงกุลิสรา  เทียนทอง 
เด็กชายกันติชัย  พลเยี่ยม 
เด็กหญิงภักสดาพรรณ  จงพัฒนพันธุ์ 
เด็กหญิงนฤภร  ด้วงอุดม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทุนการศึกษา ของโรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 
         โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 
1. เด็กหญิงเมธำวี  เขียนนิล  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
2. เด็กหญิงณัฐพร  เหลืองอ่อน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
3. เด็กชำยธีรพล  ช่อปทุมมำ  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
4. เด็กหญิงลภัสรดำ  โพธิ์ทองค ำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
5. เด็กหญิงณิชนันท์  เชิงโชติ  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
6. เด็กชำยอำชำ  แบ่งครสำร  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
7. เด็กชำยปรัชญำ  เชียงรัมย์  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 
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8. เด็กหญิงณัฐนพิน  จันทร์ปล้อง ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 
9.  เด็กหญิงณัฐธิดำ  สุขล้อม  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 
10.  เด็กชำยพัฒฏิพงศ์  อภิชำติโยธิน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 
11.  เด็กชำยวิทยำ  ซวน   ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 
12.  เด็กชำยสิรวิชญ์  จงสิทธิสัจจะกุล ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 
13.  เด็กหญิงอัษฎำพร  แตงพุก ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
14.  เด็กหญิงธนิดำ   จอนเพ็ง  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
15.  เด็กชำยญำณพล   พิสิฐโกมล ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
16.  เด็กชำยฐิติกร   แก้วพุกัม  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
17.  ด็กหญิงรุ่งรัตน์  รชตะโอฬำรวงศ์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
18.  เด็กชำยภีรวิชย์  บัวพุ่ม  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
19.  เด็กหญิงกรภัทร์  เจียมอนุสรณ์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
20.  เด็กหญิงพีชญำ  อ้นจีน  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
21.  เด็กชำยนรวร  จันทร์เอี่ยม ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
22.  เด็กหญิงณัฐิดำ  นิลประภำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
23.  เด็กชำยรัชภำคย์  รุ่งสว่ำง ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
24.  เด็กหญิงสุธินันท์  ตรีอุดม  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
25.  เด็กชำยวัชชิรภัทร  หลงพิมำย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
26.  เด็กชำยวำยุ  แรงจบ  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
27.  เด็กชำยทองจันทร์   เขื่อน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 
28.  เด็กชำยเมธีวัฒน์   เสมค ำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 
29.  เด็กหญิงอรณิชำ   ขืมจันทร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 
30. เด็กชำยพสธร  อ่อนชุ่ม  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 
31. เด็กหญิงนันทิดำ  ฟองสำย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 
32. เด็กชำยอภิรักษ์  ทรัพย์สุวรรณ์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 
33. เด็กหญิงดำรำกรณ์ อินทร์นุ่มพันธ์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
34. เด็กหญิงปรีชญำภรณ์  จงเจริญ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
35. เด็กหญิงเปมิศำ  จูฑะจันทร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
36. เด็กชำยรำชันย์  อบกลิ่น  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
37. เด็กชำยคมไผ่   ยืนยง   ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
38. เด็กชำยกันติชัย   พลเยี่ยม ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
39. เด็กหญิงนฤภร  ด้วงอุดม  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
40. เด็กหญิงนิภำภรณ์  ครองผำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
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การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ตลุาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562 

การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ตลุาคม 2562– 30 กันยายน 2563 

การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 

ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ปี สถานที่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

 เข้าร่วมการประชุมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ประจ าปี 
๒๕๖๓  

 

๒๗ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

ณ โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์ จังหวัด
นนทบุรี 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ๖  

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย
ในประเทศไทย “การลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติธรรมชาติและการรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”รหัส
หลักสูตร 62037  

 22 ตุลาคม 
2563 

อบรมออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วมกับ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 

นายอนุวัตร  ธิระมาร "อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณส าหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษา
ปีทีี 1-3 Coding for teacher (C4T)"  

9-10 
พฤศจิกายน 63 

ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จ.นนทบุรี ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 12 
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นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
 

ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข ประจ าปี ๒๕๖๓ ระดับ
ดีเด่น 

๑๓ พฤศจิกายน 
๖๔ 

 โรงเรียนวัดบางไกรนอก     
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย การลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัส
หลักสูตร 62037 

18 พฤศจิกายน 
2563 

อบรมออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วมกับ
มูลนิธศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 
 ชั่วโมง 

นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
นางสาวปาณิสรา  ค ามูล 
นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 
 

เข้ารับการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือข้ัน
ความรู้ทั่วไปและการฝึกอบรมผู้ก ากับ
ลูกเสือส ารองขั้นความรู้เบื้องต้น   (B.T.C) 

๒๔ - ๒๗ 
พฤศจิกายน  
256๓ 

โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สโมสรลูกเสือคุณภาพ นนทบุรี ๒๔ 

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

เข้าร่วมการอบรมโครงการโรงเรียน
ปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยภิบัติธรรมชาติและการ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รหัส ๖๒๐๓๗  

 ๑๓ มกราคม 
๒๕๖๔ 

 

ออนไลน์ จาก 
HTTPS://THAISAFESCHOOLS.COM 
ส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ร่วมกับ มูลนิธิศุภมิ
ตแห่งประเทศไทย 

๒๐  

นางสาวพินทุสร แสงเนตร อบรมออนไลน์ตามหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 Coding Online 
for Grade 7-9 Teacher (C4T – 8) 

15 มกราคม 
2564 

ออนไลน์ สพฐ.และสถาบันการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

20  
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หลักสูตรวิทยาการค านวณส าหรับครู 
Coding for Teacher (C4T) ภายใต้
นโยบาย“การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
โค้ดดิ้งในโรงเรียน” รุ่นที่ 2 

นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
 

เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมที่ได้รับรางวัลผลงาน
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจ าปี 
๒๕๖๓ “ระดับประเทศ” รางวัลระดับ
เหรียญเงิน เรื่อง การพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning และการ
สร้างนวัตกรรมจากกระบวนการของ 
STEM เพ่ือแก้ปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืนตาม
บริบทจริง 

๑๖ มกราคม 
2564 

 คุรุสภา  

นางสาวพินทุสร แสงเนตร อบรมออนไลน์ตามหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 Coding Online 
for Grade 11-12 Teacher (C4T – 9) 
หลักสูตรวิทยาการค านวณส าหรับครู 
Coding for Teacher (C4T) ภายใต้
นโยบาย“การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
โคด้ดิ้งในโรงเรียน” รุ่นที่ 2 

16 มกราคม 
2564 

ออนไลน์ สพฐ.และสถาบันการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

20  
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นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ อบรมออนไลน์ตามหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 Coding Online 
for Grade 11-12 Teacher (C4T – 9)  

๒๒ มกราคม 
2564 

ออนไลน์ สพฐ.และสถาบันการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

20  

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
Coding online for Grade 7-9 
Teacher (C4T-8) 

26 มกราคม 
2564   

อบรมออนไลน์ ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา(สพฐ.) ร่วมกับ 
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

20 
 

นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
 

เป็นผู้ร่วมวิจัยและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการ
คัดสรรเพ่ือรับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๑๕ กุมภาพันธ์ 
๖๔ 

 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ในระบบ 
teacherpd.ipst.ac.th  การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา 
(ระดับประถมศึกษา)รุ่นที่ 1 ของ สสวท. 

25 กุมภาพันธ์ 
2564 

สสวท.ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา(สพฐ.) ร่วมกับ 
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

15 

นางสาวชฎาพร เสาร์ค า ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย
ในประเทศไทย “การลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติธรรมชาติและการรับมือกับความ

4 มีนาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วมกับ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”รหัส
หลักสูตร 62037  

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 
2563  

๑๐ มีนาคม 
2564 

ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ ๓ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

 

๔  

นายสนั่น ไชยหงษ์ 
นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 
นางยุวดี   ทองค า 
นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
นางสาวปาณิสรา  ค ามูล 
นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 
นางสาวเณศรพี ถนอม
สินทรัพย์ 
นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 
นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง 

การอบรมพัฒนาหลักสูตร : “การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผล 
ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง” ระหว่างวันที่  
 

7-8 เมษายน 
2564 

ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 1 
โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บ ารุง) 

ภายใตโ้ครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง
ของเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา
อุดมศึกษา ภาคกลาง
ตอนบน  โดยมีสถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นพี่
เลี้ยงโรงเรียน 

12 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

 

นายชัยวัฒน์ จิ๋วโคราช 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องใน

โอกาสงานวันครู ครั้งที่ ๖๕ พ.ศ.๒๕๖๔ 
(รูปแบบออนไลน์) 

๑๖-๓๐ เมษายน 
2564 

ออนไลน์ ส านักงานเลขาธิการสภา  

นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบาย
สี เนื่องในงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ปี ๒๕๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒๐ เมษายน  
2564 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

 

นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น ผ่านการพัฒนาในหลักสูตร การพัฒนา
สมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการ
เรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้น
เรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน The 
Development Learning Competency 
for Thai Professional Teachers by 
Using Learning and Information 
Communication Technology  

๒๐ เมษายน 
2564 

ออนไลน์ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ๑๒  

นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
 

ผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์
หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณส าหรับครูประถมศึกษาปี

๓๐ เมษายน 
2564 

ออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถาบัน

๑๒  



92 
 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

 

ที่ 4-6 Coding Online for Grade 4-6 
Teacher (C4T-7) 

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย หลักสูตรการอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยากรค านวณส าหรับครู
ประถมศึกษาปีที1-3 Coding On Line 
for Grade 1-3 Teacher (C4T-6) 

3 พฤษภาคม 
2564 

 สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

12  

นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย หลักสูตรการอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยากรค านวณส าหรับครู
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 Coding On Line 
for Grade 4-6 Teacher (C4T-7) 

3 พฤษภาคม  
2564 

 สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

12  

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
 

เข้าร่วมอบรมออนไลน์ “หลักสูตรอบรม
การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับ
ครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online 
for Grade 1-3 Teacher (C4T-6)”  

5 พฤษภาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

12 

นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
 

เข้าร่วมอบรมออนไลน์ “หลักสูตรอบรม
การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับ
ครูประถมศึกษาปีที่ 4-6Coding Online 
for Grade 4-6 Teacher (C4T-6)”  

5 พฤษภาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

12 

นางสาวเณศรพี ถนอม
สินทรัพย์ 

อบรมความรู้ รอบรู้สุขอนามัย ในโรงเรียน
เพ่ือรองรับสถานการณ์ COVID-19 

6 พฤษภาคม 
2564 

 รร.ล าทับประชานุเคราะห์  
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
 

ผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์
หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณส าหรับครูประถมศึกษาปี
ที่ 1-3 Coding Online for Grade 4-6 
Teacher (C4T-6)  

๑๔ พฤษภาคม -
25๖๔ 

ออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๑๒  

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
 

อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar 
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติ
ใหม่: มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และ
คร”ู  

17 - 21 
พฤษภาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ความร่วมมือของหน่วย
ปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

12 

นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 
Webinar  “การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร 
นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ 1 และการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 
2564 จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความร่วมมือของ
หน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และ

18 พฤษภาคม 
2564 

OBEC 2021 Webinar  
ผ่านระบบออนไลน์ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

นวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล เข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร 
นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ เทคนิคและ
วิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฎิสัมพันธ์และ
ห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

19 พฤษภาคม 
2564 

OBEC 2021 Webinar  
ผ่านระบบออนไลน์ 

OBEC 2021 Webinar  
 

6 

นางยุวดี ทองค า อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณส าหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
Coding Online for Grade ๑-๓ 
Teacher (C๔T–๖) รหัส ๖๓๐๒๓ 

๑๙ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อบรมออนไลน์ ส านักงาน๕ระกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

12  

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
 

เข้าร่วมอบรมออนไลน์ “หลักสูตรอบรม
การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับ
ครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online 
for Grade 4-6 Teacher (C4T-6)”  
 

19 พฤษภาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

12 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล เข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ยุคปกติใหม่: มุมมองของผู้บริหาร 
นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การจัด
กิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเก

20 พฤษภาคม 
2564 

OBEC 2021 Webinar  
ผ่านระบบออนไลน์ 

OBEC 2021 Webinar  
 

6 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

มิฟิเคชันและการวัดประเมินส าหรับการ
เรียนออนไลน์ 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล เข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ยุคปกติใหม่: มุมมองของผู้บริหาร 
นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การส่งเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอออนไลน์ 
และห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอแบบมีปฎิ
สัมพันธ์ 

21 พฤษภาคม 
2564 

OBEC 2021 Webinar  
ผ่านระบบออนไลน์ 

OBEC 2021 Webinar  
 

6 

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

การสอนเพศวิถีศึกษา การพัฒนาการ
เรียนรู้แบบ E-Learning เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2564  

 

22 พฤษภาคม 
2564 

ออนไลน์ ส านักงานกองทุนสนับสนุน
กองทุนส่งเสริมสุขภาพ 

๒๒  

นางยุวดี ทองค า 
นายชัยวัฒน์ จิ๋วโคราช 

ครูแกนน าในการขับเคลื่อนกิจกรรม 
Green Learning Society 

๑๗ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

การอบรมออนไลน์ครูแกนน าในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Green Learning 
Society 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

๖ 

นายอนุวัตร  ธิระมาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอภิปรายเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม
และวิทยากรที่น าเสนอผลงานของโรงเรียน
ที่ได้รับรางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 

24  มิถุนายน 
2564 

ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 6 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

ของคุรุสภา จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและ
น าเสนอนวัตกรรมในการพัฒนาโรงเรียนใน
จังหวัดนครนายก  

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ การพัฒนา
ทักษะภาษาจีน จัดโดย สพป.นนทบุรี เขต 
1 และมหาวิทยาลัยกว่างซี ประเทศจีน 

7-9 กรกฎาคม 
2564 

สพป.นนทบุรีเขต 1 ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

สพป.นนทบุรีเขต 1 และ
มหาวิทยาลัยกว่างซี ประเทศ
จีน 

12 

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 

การใช้ค าถามกระตุ้นการคิดเชิงค านวณ
ผ่านนิทานภาพส าหรับเด็กปฐมวัยและการ
ใช้กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม บูรณาการ 
CODING โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ 
(UNPLUGGED CODING) 

7-9 ก.ค. 64  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

6  

นางสาวพิกุล  สีมาเพชร      เข้าร่วมการอบรมและผ่านการทดสอบ
วัดและประเมินผลด้วยระบบออนไลน์  
โครงการ Good Food  For All  กินดี – 
อยู่ดี  การอบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการ
เบียดเบียนสุขภาพจากพืช (cruelty-
free,plant-based diet) ครั้งที่ ๒ 

๑๗ 

กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

การอบรมออนไลน์โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๖ 

นายอนุวัตร  ธิระมาร การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ใน
บทเรียนความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

17 กรกฎาคม 
2564 

ออนไลน์ จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัลภายใต้การ

2.5 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

ด าเนินงานของส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

นายอนุวัตร  ธิระมาร ผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์
ในบทเรียนการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการ
ท างานภาครัฐ   

17 กรกฎาคม 
2564 

ออนไลน์ จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัลภายใต้การ
ด าเนินงานของส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

15 

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ใน
บทเรียนความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Understanding and Using Digital 
Technology) 

21 กรกฎาคม 
2564 

ออนไลน์ ส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล  (องค์การมหาชน) และ
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ด้านดิจิทัล 

2.30  

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ใน
บทเรียน Digital Literacy 

21 กรกฎาคม 
2564 

ออนไลน์ ส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล  (องค์การมหาชน) และ
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ด้านดิจิทัล 

0.30  

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ใน
บทเรียนการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการ
ท างานภาครัฐ (Essential Digital Tools 
for Workplace) 

23 กรกฎาคม 
2564 

ออนไลน์ ส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล  (องค์การมหาชน) และ
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ด้านดิจิทัล 

3.15  

นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย ผ่านการทดสอบวัดความรู้ตอบปัญหาธรรม 
“วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” 

25 ก.ค.64  รร.เสนา “เสนาประสิทธิ์”  

https://tdga.dga.or.th/index.php?option=com_comprofiler&view=login&Itemid=180
https://tdga.dga.or.th/index.php?option=com_comprofiler&view=login&Itemid=180
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

เนื่องในกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
 

นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย ผ่านการทดสอบกิจกรรม “เขียนไทยให้
ถูก” 
เนื่องในการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย 
 

25 ก.ค.64  รร.วัดนกกระจาบ 
(ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 

 

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างธรร
มา 
ภิบาลในโรงเรียนสังกัด สพป.นนทบุรี เขต 
1 (โรงเรียนสุจริต) ผ่านระบบ Video 
Conference Google Meet  
 

29 กรกฎาคม 
และ 2 สิงหาคม 
2564  

ประชุมออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

16 

นางยุวดี   ทองค า การศึกษาและการทดสอบความรู้หัวข้อ “ 
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ E-
Learning” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา
ร้อยเอ็ด 

 

นางยุวดี   ทองค า การทดสอบออนไลน์ หัวข้อความรู้เกี่ยวกับ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
โปรแกรม Adobe Photoshop 

1 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.
มหาสารคามเขต 2 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

นางยุวดี   ทองค า การทดสอบความรู้เกี่ยวกับ “ ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

1 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาพิษณุโลก 

 

นางยุวดี   ทองค า การทดสอบออนไลน์หัวข้อ “ห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้” 

1 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา จ.
สุรินทร์ 

 

นางยุวดี   ทองค า การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นด้วยระบบ
ออนไลน์หัวข้อ “การเรียนออนไลน์ด้วย 
google Classroom และ Google App 
เบื้องต้น 

1 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 

 

นางยุวดี   ทองค า การทดสอบประเมินออนไลน์ หัวข้อ 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

1 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ โรงเรียนบ้านขวาน้อย สพป.
ชัยภูมิ เขต 1 

 

นางยุวดี   ทองค า การทดสอบวัดความรู้ หัวข้อ สมรรถนะ
วิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 
สพป.พะเยา 

 

นางยุวดี   ทองค า การทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

1 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 

 

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
 

เข้าร่วมการอบรมออนไลน์โครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ต าแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู

1 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 1 

6 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

และบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงใน
การพัฒนางาน  

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
 

ผ่านการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การออกแบบสื่อการสอนให้โดนใจด้วย  
CANVA ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือครูเพ่ือเด็กและโครงการวิทยายุทธ์เสริม
การจัดการเรียนรู้แบบ New Normal  

1 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ร่วมกับส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดขอนแก่นส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแก่นชมรมขอนแก่นโร
บอทและโรงเรียนสีชมพูศึกษา 
 

6 
- 
 
 
 

นางสาวปาณิสรา ค ามูล ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญ
รอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

3 สิงหาคม ๖๔  มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน  

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ การอบรมความรู้เรื่อง ลูกเสือต้านภัยยา
เสพติด ประจ าปีการศึกษา 2564 ด้วย
ระบบออนไลน์ 

6 สิงหาคม
2564 

ออนไลน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย สุพรรณบุรี 

8 ชั่วโมง 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 

โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ “โคกหนองนา
โมเดล" 

6-8 สิงหาคม
2564 

ออนไลน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช 

18 
ชั่วโมง 

นายสนั่น ไชยหงษ์ 
นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน 
นางยุวดี   ทองค า 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 
นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 
นางสาวปาณิสรา  ค ามูล 
นางสาวเณศรพี ถนอม
สินทรัพย์ 
นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 
นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง 
นายชัยวัฒน์ จิ๋วโคราช 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 

โครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 

11 ส.ค. 64  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

6 ชม. 

นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
 

เข้าประชุมชี้แจงการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และ

13 สิงหาคม 
2564 

ประชุมออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

8 



102 
 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

สุขภาพจิตนักเรียนด้วยระบบการแนะแนว
และ School Health HERO ผ่านระบบ
โปรแกรม ZOOM ,  www. Obectv.tv,  

นางสาวพิกุล  สีมาเพชร      เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
เรียนรู้  ถอดบทเรียนบริษัทสร้างการดี” 

๑๓ - ๑๔ 

สิงหาคม ๒๕๖๔ 

การอบรมออนไลน์โดยส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต ๑ 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีเขต ๑ 

๑๒ 

นายสนั่น ไชยหงษ์ 
นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 
นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
นางสาวปาณิสรา  ค ามูล 
นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 
นางสาวเณศรพี ถนอม
สินทรัพย์ 
นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 
นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง 
นายชัยวัฒน์ จิ๋วโคราช 

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 
OBEC Webinar 

14-15 สิงหาคม 
2564 

อบรมผ่านระบบออนไลน์ OBEC 2021 Webinar  
 

15 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ใน

บทเรียน Uses of Hadoop in Big Data 
16 สิงหาคม 
2564 

ออนไลน์ ส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล  (องค์การมหาชน) และ
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ด้านดิจิทัล 

1.15  

นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญ
รอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

๑๗ สิงหาคม ๖๔  มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน  

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

ผ่านการอบรมออนไลน์ OBEC 2021 
Webinar "การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ยุคปกติ: มุมมองผู้บริหาร 
นักวิชาการ และครู" ในหัวข้อการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ 1 และการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ 2  

18 พฤษภาคม 
2564 

ออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ความร่วมมือของ หน่วย
ปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม
การศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
๑๒  

นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง 

ผ่านการอบรมโครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตาม
นโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียน
ได้ทุกคน” ด้วยกิจกรรมปัญหาเป็นฐาน 
PBL: Project Based Learning 

๑๘-๑๙ สิงหาคม 
๖๔ 

ออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต๑ 

๑๒  

นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 

การเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการเสมือนจริง 
รถนิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง “เทคโนโลยี

18-19 สิงหาคม
2564 

ออนไลน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานครพนม 

12  
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

ดิจิทัลสู่โลกอนาคต”ออนไลน์ เนื่องในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 
พ.ศ.2564 

นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
 

เข้าร่วมอบรมออนไลน์การพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย 
“เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน”  
ด้วย PBL : Project-Based Learning 
ผ่านระบบ Google Meet  

19 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

7 

นางยุวดี  ทองค า การอบรมออนไลน์ “กิจกรรมบูรณาการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิด 

19 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ สพป.นนทบุรี เขต 1  

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
 
 

ผ่านการอบรมเรื่องการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งการ
เลื่อนวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ว9/2564)  
 

21 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค
สระบุรี 

3 

นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 

ผ่านการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการสร้าง Report ให้อ่านง่ายด้วย 
Google Data Studio 

21 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่นส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแก่นร่วมกับชมรม

3 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

 ขอนแก่นโรบอทและเพจครู
สายบัว 

นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

การฝึกอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการสร้างสรรค์ใบงานมีชีวิตด้วย 
LIVEWORKSHEETS 

22 สิงหาคม
2564 

ออนไลน์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น สพม.ขอนแก่น 
ชมรมโรบอทและเพจครู
สายบัว 

3  

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หลักสูตรส าหรับครู PLC : Professional 
Learning Community ส าหรับครู 
โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

22 สิงหาคม
2564 

ออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
3 

3  

นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 
 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ“การประเมิน
ความโปร่งใส ITA โรงเรียนสุจริต”ผ่าน
ระบบ Video Conference  

23 สิงหาคม 
2564 

ประชุมออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

8 

นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

การทดสอบออนไลน์ เพ่ือการศึกษาและ
พัฒนาตนเองด้านลูกเสือเกี่ยวกับ “ลูกเสือ
จราจร” 

23 สิงหาคม
2564 

ออนไลน์ สโมสรลูกเสือราชาธิวาสร่วม
กับค่ายธนาสัมฤทธิ์ แคมป์ จ.
ราชบุรี 

6  

นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
 

การเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลใน
รายวิชา เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ 

23 สิงหาคม
2564 

ออนไลน์ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

12 
ชั่วโมง 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

เข้าร่วมการประชุมการวิจัยทางการศึกษา
ระดับชาติครั้งที่ 16 นวัตกรรมการศึกษา
กล้าเปลี่ยนสร้างสรรค์ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาไทย  

26-27 สิงหา 
2564 

ประชุมออนไลน์ ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

18 

นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
 

การอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “การพัฒนา
สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ออนไลน์โดยเพลตฟอร์ม
ดิจิทัล” 

27 สิงหาคม
2564 

ออนไลน์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โรงเรียนกรรณสูต
ศึกษาลัยร่วมกับ สพม.
สุพรรณบุรี 

6  

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล เข้าร่วมหลักสูตรอบรมครูด้วยระบบ
ออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เศษส่วนใน
ชีวิต Online Training for Elementary 
Mathematics Teachers: Fraction in 
Life จาก  สสวท. 

สิงหาคม 2564 สสวท.ผ่านระบบออนไลน์ สสวท. 15 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล เข้าร่วมหลักสูตรอบรมครูด้วยระบบ
ออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น เรื่อง คูณ หาร 
รอบตัว Online Training for Primary 
Mathematics Teachers: 

สิงหาคม 2564 สสวท.ผ่านระบบออนไลน์ สสวท. 15 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

Multiplication and Division Around 
Us จาก สสวท. 

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

การอบบรมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนการ
เรียนการสอนกระบวนการลูกเสือใน
สถานศึกษา” โครงการนิเทศการจัด
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

27 สิงหาคม 
2564 

ออนไลน์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สระบุรี 

6  

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

การอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “การพัฒนา
สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ออนไลน์โดยเพลตฟอร์ม
ดิจิทัล” 

27 สิงหาคม
2564 

ออนไลน์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โรงเรียนกรรณสูต
ศึกษาลัยร่วมกับ สพม.
สุพรรณบุรี 

6  

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

อบรมออนไลน์ เรื่อง ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจ  โซ
เชียล ภายใต้โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือครู เพื่อเด็ก 

28 สิงหาคม
2564 

ออนไลน์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา ชมรม
ขอนแก่นโรบอล ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น 
ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

3  

นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การสร้างคลิปการสอนแบบเห็นหน้าผู้สอน
อย่างง่ายด้วย Canva 

28 สิงหาคม
2564 

ออนไลน์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น สพม.ขอนแก่น 
ชมรมโรบอทและเพจครู
สายบัว 

3  
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
 

โครงการอบรมสัมมนาวิชาการออนไลน์ 
ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนผู้ปกครอง
เป็นครู “สอนออนไลน์อย่างไรให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะและมีความสุข” 

28 สิงหาคม
2564 

ออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 

6  

นางสาวพิกุล  สีมาเพชร      ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” 

๒๘ - ๒๙ 

สิงหาคม ๒๕๖๔ 

การอบรมออนไลน์โดยส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต ๑ 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีเขต ๑ 

๑๒ 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ใน
การประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา 
ประจ าปี 2564 (KSP Webinar 2021) 
หลักสูตร “เสียงที่มีความหมายของเยาวชน
ไทย : พัฒนาได้จากการคิดอย่างยั่งยืน”  

28 สิงหาคม ถึง 
31 ตุลาคม 
2564 

คุรุสภา ผ่านแอพพิเคชั่น TRALNFLIX คุรุสภา 3 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ใน
การประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา 
ประจ าปี 2564 (KSP Webinar 2021) 
หลักสูตร “ออนไลน์อย่างไร ให้ไปถึง
สมรรถนะ 

28 สิงหาคม ถึง 
31 ตุลาคม 
2564 

คุรุสภา ผ่านแอพพิเคชั่น TRALNFLIX คุรุสภา 3 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ใน
การประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา 
ประจ าปี 2564 (KSP Webinar 2021) 

28 สิงหาคม ถึง 
31 ตุลาคม 
2564 

คุรุสภา ผ่านแอพพิเคชั่น TRALNFLIX คุรุสภา 3 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

หลักสูตร “การผลิตสื่อวีดีโอออนไลน์ให้ปัง 
ด้วย Line Application (AR,Avatar)” 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ใน
การประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา 
ประจ าปี 2564 (KSP Webinar 2021) 
หลักสูตร “Homeroom On site & 
Online เพ่ือเสริมสร้างฐานกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา” 

28 สิงหาคม ถึง 
31 ตุลาคม 
2564 

คุรุสภา ผ่านแอพพิเคชั่น TRALNFLIX คุรุสภา 3 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ใน
การประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา 
ประจ าปี 2564 (KSP Webinar 2021) 
หลักสูตร “Digital literacy for Teachers 
in Newnormal” 

28 สิงหาคม ถึง 
31 ตุลาคม 
2564 

คุรุสภา ผ่านแอพพิเคชั่น TRALNFLIX คุรุสภา 3 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ใน
การประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา 
ประจ าปี 2564 (KSP Webinar 2021) 
หลักสูตร “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ใน
อนาคต ”(Design Thinking) 

28 สิงหาคม ถึง 
31 ตุลาคม 
2564 

คุรุสภา ผ่านแอพพิเคชั่น TRALNFLIX คุรุสภา 3 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ใน
การประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา 
ประจ าปี 2564 (KSP Webinar 2021) 

28 สิงหาคม ถึง 
31 ตุลาคม 
2564 

คุรุสภา ผ่านแอพพิเคชั่น TRALNFLIX คุรุสภา 3 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

หลักสูตร “การยกระดับคุณภาพงาน
วิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ:กรณีศึกษาสถานศึกษาในสังกัด 
อบจ.ขอนแก่น” 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ใน
การประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา 
ประจ าปี 2564 (KSP Webinar 2021) 
หลักสูตร “การบริหารจัดการขั้นเรียน
คณิตศาสตร์ออนไลน์แบบเรียลไทม์” 

28 สิงหาคม ถึง 
31 ตุลาคม 
2564 

คุรุสภา ผ่านแอพพิเคชั่น TRALNFLIX คุรุสภา 3 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ใน
การประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา 
ประจ าปี 2564 (KSP Webinar 2021) 
หลักสูตร “การเรียนรู้เชิงรุกสู่สมรรถนะบน 
Platform Online เพ่ือสร้างห้องเรียน
ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสู่ผู้เรียน” 

28 สิงหาคม ถึง 
31 ตุลาคม 
2564 

คุรุสภา ผ่านแอพพิเคชั่น TRALNFLIX คุรุสภา 3 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ใน
การประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา 
ประจ าปี 2564 (KSP Webinar 2021) 
หลักสูตร “Active Learning สไตล์
ฟินแลนด์ สู่ห้องเรียนออนไลน์” 

28 สิงหาคม ถึง 
31 ตุลาคม 
2564 

คุรุสภา ผ่านแอพพิเคชั่น TRALNFLIX คุรุสภา 3 
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นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 
 

ผ่านการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์การเรียนการ
สอนด้วย Google Sites  

29 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่นส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแก่นร่วมกับชมรม
ขอนแก่นโรบอทและเพจครู
สายบัว 
 

3 

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการทาง
วิชาการ (รูปแบบออนไลน์) “ครูไทยพร้อม
แค่ไหน กับสถานการณ์ การเรียนการสอน
ออนไลน์ในปัจจุบัน” 

29 สิงหาคม 
2564 

ออนไลน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 ชั่วโมง 

นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
 

อบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ 
อ่านออกเขียนได้ทุกคน” ด้วย PBL 
:Project - based Learning  
  

30 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 

7 

นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

การอบรมการพัฒนาผู้เรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) 

30 สิงหาคม
2564 

ออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาราชบุรี 

6 ชั่วโมง 

นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 

การประชุมทางวิชาการสภาการศึกษา
เสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 6 เรื่อง ฟัง

31 สิงหาคม
2564 

ออนไลน์ ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

6 ชั่วโมง 
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 เสียงผู้บริหารสถานศึกษา : ผู้น าสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ“นวัตกรรม
การจัดการศึกษาโดยใช้การคิดเชิงระบบ
เป็นฐาน”ผ่านระบบ Video Conference 
 

31 สิงหาคม 
และ 

1 กันยายน 
2564 

ประชุมออนไลน์ จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 

16 

นางสาวพิกุล  สีมาเพชร      ผ่านการอบรมออนไลน์  การจัดการ
ศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active  Learning (จ านวน ๖ ชั่วโมง) 

๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๔ 

การอบรมออนไลน์โดยส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต ๑ 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีเขต ๑ 

๖ 

นายสนั่น ไชยหงษ์ 
นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน 
นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
นางสาวปาณิสรา  ค ามูล 
นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 
นางสาวเณศรพี ถนอม
สินทรัพย์ 
นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 

 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัด
ประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง 

๑ 
กันยายน ๒๕๖๔ 

การอบรมออนไลน์โดยสถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับเครือข่าย
เพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนบน 

การอบรมออนไลน์โดยสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์
ร่วมกับเครือข่ายเพ่ือการ
พัฒนาอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนบน 

๘ 
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นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง 
นายชัยวัฒน์ จิ๋วโคราช 
นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

Empowering New Normal Global 
Online Education 
 

2 กันยายน
2564 

ออนไลน์ Thailand Cyber University 
Project has pleasure to 
certify that 

6  

นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

การอบรมออนไลน์และการประเมิน
แบบทดสอบวัดความรู้หลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2 กันยายน
2564 

ออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาพิจิตร เขต 2 

6  

นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
 

การพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตาม
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

2 กันยายน
2564 

ออนไลน์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ 

6  

นางยุวดี  ทองค า 
นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวปาณิสรา ค ามูล 
 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานการบูร
ณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน 
คุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.  

2 - 3 กันยายน 
2564 

ออนไลน์ สสวท. 12  

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

อบรมออนไลน์ตามหลักสูตร 
ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับโรงเรียน หลักสูตร 
3 (AI for School Level 3) 

7 กันยายน 
2564 

ออนไลน์ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

20  
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

นายอนุวัตร  ธิระมาร การประชุมออนไลน์แนวทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

8 กันยายน 
2564 

ออนไลน์ สพป.นนทบุรี 6 

นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 
นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวม เรื่องการใช้นิทานเพ่ือกระตุ้น
ความสนใจเด็กพิเศษ 
 

9 ก.ย. 64   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

3  

นางสาวพิกุล  สีมาเพชร      ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“โรงเรียนสุจริตศาสตร์พระราชากับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” 

๙ - ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๔ 

การอบรมออนไลน์โดยส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต ๑ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีเขต ๑ 

๑๒ 

นายอนุวัตร  ธิระมาร 
นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวเณศรพี ถนอม
สินทรัพย์ 
นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 
 

ผ่านการอบรมหลักสูตร หลักสูตรที่ ๑ 
NEXT Normar Education Reimagined 
การบริหารจัดการการเรียนการสอน
ออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา 

10 กันยายน 
2564 

อบรมออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศ
ไทย)จ ากัด 

3 

นายอนุวัตร  ธิระมาร 
นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 

ผ่านการอบรมหลักสูตร หลักสูตรที่ ๒ กล
ยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัด

11 กันยายน 
2564 

อบรมออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

3 
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นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 
 

ประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค 
NEXT Normal 

บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศ
ไทย)จ ากัด 

นายอนุวัตร  ธิระมาร 
นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
นางสาวเณศรพี ถนอม
สินทรัพย์ 
 

อบรมหลักสูตรที่ 3 : มุมมองใหม่ของการ
บริหารการจัดการศึกษา และการพัฒนา
ทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล
ของโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 

18 กันยายน 
2564 

อบรมออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศ
ไทย)จ ากัด 

3 

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อการ
เรียนรู้มัลติมีเดีย ด้วยเสียงบรรยาย
อัตโนมัติ 

18 กันยายน 
2564 

ออนไลน์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา ชมรม
ขอนแก่นโรบอล ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น 
ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

7  

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

Microsoft Teams Education 
 

19 กันยายน 
2564 

ออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

3  
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ปัญหา/ความต้องการของครู 
ปัญหา ความต้องการ 

1. บุคลากรบางส่วนมีความรู้ความสามารถใน 
    วิชาเอกไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียน 

1. บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่อไปนี้ 
     - วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

2. พัฒนาบุคลากรในด้านการจัดประสบการณ์และ 
    กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 
    ให้ตรงกับความต้องการ 

3. บุคลากรขาดประสบการณ์ในการจัดโครงการ/ 
   กิจกรรม/อื่นๆ 

3. ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้/โรงเรียน/สถานที่                     
   ที่ประสบความส าเร็จและเป็นตัวอย่างได้ 

4. บุคลากรมีภาระงานท่ีนอกเหนือจากการจัด 
   กิจกรรมการเรียนการสอนและงานในหน้าที่ทั้ง 
   จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆที่ 
   เกี่ยวข้องจนท าให้ไม่สามารถพัฒนางานที่ 
   รับผิดชอบได้เต็มความสามารถ 

4. ครูมีความต้องการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานการสอน 
    ให้เต็มความสามารถเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
    ให้สอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาการศึกษาของ 
    เด็กไทยให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

  
 
     

  

  

           

  

  

  

  

 


