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 ในปีงบประมาณ  2564  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ด าเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  โดยเริ่มด าเนินกิจกรรมงานโครงการ  ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  
2563  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564  บัดนี้ฝ่ายต่าง ๆ ได้ปฏิบัติงานเสร็จส้ินลง  จึงได้จัดท ารายงานสรุปผล
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 โดยน าเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นภาพรวมการ
ใช้งบประมาณ  ปัญหา  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  ในกรอบพันธกิจของโรงเรียนและยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 1  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อเสนอต่ อ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เพื่อ
เผยแพร่ต่อผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง   
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 256๓ บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของ
โรงเรียนสามารถน าผลการด าเนินงานไปใช้ประโยชน์เพื่อวางแผนปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนวัดบางไกรนอก 
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ในปีงบประมาณ 2565 ให้ประสบความส าเร็จยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 

             กลุ่มบริหารงบประมาณ 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
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 สำรบัญ 
 
เรื่อง                 หน้ำ 

บทที่  1 บทน า          ๑ 
 ส่วนท่ี  1  สภาพปัจจุบันโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)   1 
 ส่วนท่ี  2  การด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน    1  
บทที่  2 เอกสารท่ีเกี่ยวข้องประกอบการประเมินผลการด าเนินงาน           ๓ 
 ยุทธศาสตร์         ๓ 
 รายการงบประมาณ        ๖ 
 การจัดสรรงบประมาณ        ๗ 
 การพิจารณางบตามโครงสร้างการบริหาร      ๗ 
บทที่  3 การใช้งบประมาณตามโครงการ       ๑๐ 
 การใช้งบประมาณตามกลุ่มงาน       ๑๐ 
 สรุปงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ     ๑๑  
บทที่  4 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปี  25๖4   ๑๘ 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม       ๑๘ 
 ตัวอย่างโครงการท่ีประสบผลส าเร็จ      ๑๘ 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม      ๒๕ 
 ผลการทดสอบ NT,O-Net       ๒๗ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ข้อสอบกลาง      ๒๗ 
 ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์      ๒๘ 
 ผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน      ๒๙ 
 ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ๕ ด้าน     ๒๙ 
 ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนช้ัน ป.๖      ๓๐ 
 ผลงานดีเด่น         ๓๑ 
บทที่  5 อภิปรายภาพรวมของปัญหา/อุปสรรค  จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ         ๓๔ 
 ปีงบประมาณ  25๖4  ตามพันธกิจของโรงเรียน 
ภำคผนวก          ๓๘ 
 รายงานเงินคงเหลือ        ๓๙ 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ       โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ท่ี                    วันท่ี   ๓๐  กันยายน    2564 
เรื่อง    รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖4   
จ านวน  1  ชุด 

  
ตามท่ีโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 25๖4  

และแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ  25๖4   โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน กลุ่มงาน ๔ ฝ่ายได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการตลอดปีงบประมาณ บัดนี้ ส้ินสุดปีงบประมาณ ซึ่ง
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มงาน ๔ ฝ่ายจึงได้จัดท า
ข้อมูลสรุปรายงาน เพื่อใช้ประกอบการบริหารงานตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณะ 
 กลุ่มบริหารงบประมาณ จึงได้รวบรวมข้อมูลการใช้งบประมาณในโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 25๖4 ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ต่อไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

( นางสาวพินทุสร แสงเนตร ) 
                           หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

ความเห็นผู้อ านวยการ  
          ...............................................................................  
          ลงนามแล้ว 

ลงช่ือ 
          ( นายสนั่น ไชยหงษ์) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)



บทที่  1 
บทน ำ 

 
ส่วนที่  1 สภำพปัจจุบนัโรงเรียนวัดบำงไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ต้ังอยู่เลขท่ี 134 
หมู่ท่ี 3 ต าบลบางขุนกอง  อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ ถึง
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  มีพื้นท่ีในเขตบริการต าบลบางขุนกอง  หมู่  ๓ และ ๕ ประชากรในชุมชนพื้นท่ี
บริการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เกษตรกรรม  ค้าขาย  ข้าราชการและพนักงานในบริษัท 
 บุคลากรในการบริหารโรงเรียน  ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ๙  คน  ฝ่ายบริหาร   
๑  คน  ข้าราชการครู  10  คน  ครูอัตราจ้าง  4  คน  ธุรการ 1 คน ช่างไม้ 3 1 คน ครูต่างชาติ ๑ คน นักเรียน
ท้ังหมด  179  คน  มีแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการท่ีทันสมัย  ได้แก่  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติ
วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ห้องสมุด  ห้องเรียนสีเขียว  โรงอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ – บริการน้ าด่ืม
สะอาด  ห้องพยาบาล  และการดูแลสุขภาพอนามัยท่ีดีเยี่ยม  รวมท้ังบรรยากาศสิ่งแวดล้อม  ภูมิทัศน์ท่ีร่มรื่น
สวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ส่วนที่  2 กำรด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 25๖4 

วัตถุประสงค์ 
1. การจัดท ารายงานน าเสนอภาพรวมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  เพื่อพัฒนางานภายใต้กระบวนการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  ให้เป็นท่ีเช่ือถือของผู้ปกครอง 
2. จัดท าสรุปภาพรวมความส าเร็จ  ปัญหา  อุปสรรค ข้อเสนอแนะ จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ 25๖4  เพื่อปรับปรุงการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ในปี 
งบประมาณ 25๖4  ต่อไป 

3. เพื่อเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ เผยแพร่แก่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้ากลุ่มงานและประชาสัมพันธ์
ให้กับผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ 

ขอบเขต 
1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ 25๖4  ระยะเวลา วันท่ี 1 ตุลาคม     

25๖3 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 25๖4 
2. การรายงานเป็นการสรุปผล  การด าเนินงานในด้านผลงานและงบประมาณการด าเนินการ 
3. คณะกรรมการแผนงาน  รวบรวมข้อมูลสรุปงาน  จัดท าสรุปเป็นเอกสารรูปเล่ม  รายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  25๖4 เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม 25๖4 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  ประชุมช้ีแจงมอบหมายการด าเนินงานจัดท าประเมินผลตามรูปแบบ 

ท่ีก าหนด 
2. คณะกรรมการด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มงานตามเวลาท่ีก าหนด 
3. จัดท าสรุปภาพรวมภายใต้กรอบพันธกิจของโรงเรยีน  เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค จากการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 25๖4  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีต่อไป 

4. จัดพิมพ์เอกสารรูปเล่มรายงานผลด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 25๖4 รายงานต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและเผยแพร่ให้บุคลากรและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  2 
เอกสำรที่เกี่ยวข้องประกอบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

กำรจัดสรรเงินงบประมำณแผนปฏิบัติกำรปี  25๖4 
) 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 
1 ได้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 256๓ โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และเพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบางไกรนอก 
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
และสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยยึดหลักตามยุทธศาสตร์การบริหาร ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ในกำรบริหำร 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  1     ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคง 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  2     พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  3     พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  4     สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ   
ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  5     เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  

ยุทธศำสตร์ที่  1  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ังคง  
1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

1.2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

1.3 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

1.4 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.5 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ 

1.6 โครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม 

1.7 โครงการวันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

1.8 โครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
2.2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
2.3 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

2.4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 

2.5 โครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู ้
2.6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
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2.7 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

2.8 โครงการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 

2.9 โครงการส่งเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 

2.10 โครงการส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

2.11 โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

2.12 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.13 โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 

2.14 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ 

2.15 โครงการ STEM Education 
2.16 โครงการโรงเรียนสีขาว 
2.17 โรงเรียนสานอนาคตการศึกษา Connext ED  
2.18 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT) 
2.19 โครงการวันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

2.20 โครงการปลอดขยะ (Zero Waste) 
2.21 โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน 

สสวท. 

2.22 ส่งเสริมทักษะทางกีฬาเพื่อสุขภาพ 

ยุทธศำสตร์ที่  3  พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3.1 โครงการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 

3.2 โครงการพัฒนาวิชาชีพ 

3.3 โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

3.4 โครงการการขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 

ยุทธศำสตร์ที่  4  สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อม
ล้ ำทำงกำรศึกษำ 
4.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

4.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

4.3 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

4.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน 

4.5 โครงการโรงเรียนสีขาว 

4.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 
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4.7 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.8 โครงการอาหารกลางวัน 

4.9 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

4.10 โครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 

4.11 โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน 
4.12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 

4.13 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน 

4.14 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

4.15 โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐาน สสวท 

ยุทธศำสตร์ที่  5  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
5.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

5.2 โครงการส่งเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 
5.3 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

5.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน 

5.5 โรงเรียนสานอนาคตการศึกษา Connext ED  
5.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT) 
5.7 โครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม 
5.8 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 
5.9 โครงการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การใช้งบประมาณ 
5.10 โครงการปรับปรุงอาคารและสถานท่ีและภูมิทัศน์ 
5.11 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5.12 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 
5.13 โครงการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น 
5.14 โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา 
5.15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 
5.16 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
5.17 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5.18 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5.19 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
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รำยกำรงบประมำณ 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) โรงเรียน
วัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) และหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนอื่น  ปีงบประมาณ 2564  ดังนี้ 

ท่ี รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งานจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนท่ัวไป  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

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

 
64,600 

 
 

34,000 
30,600 

 
1,700 บาท 

ต่อคน 
ต่อป ี

2 แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน : 
เงินอุดหนุนท่ัวไป  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

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

 
286,900   

 
 

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

 
1,900 บาท 

ต่อคน 
ต่อป ี

3 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
- เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 

(189 คนx20บาทx200 วัน) 

 
756,000 

 
20 บาท/คน/วัน 

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

 
720,000 
531,000 

 
12 เดือน 
9 เดือน 

5 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
- ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีธุรการ โครงการคืนครูให้นักเรียน      
1 คน x 15,000 บาท  

 
180,000 

 
12 เดือน 

6 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
- รายได้สถานศึกษา 

 
111,000 

-ค่าสนับสนุนการศึกษา 
-ทุนการศึกษา 
-อื่น ๆ 

รวม 2,649,500  
 
 



7 
 

4. การจัดสรรงบประมาณ 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีการศึกษา 2564 ดังนี ้

รำยกำร งบประมำณเงินอุดหนุน หมำยเหตุ 
จ ำนวน (บำท) ร้อยละ  

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

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

 
53.18 
15.90 
2.23 
17.97 
10.72 

* ค่าสาธารณูปโภค 
100,000 บาท 

 
 

รวม 251,500 100  
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5. การพิจารณางบประมาณตามโครงสร้างการบริหาร 
 อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณปี 2565 ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้ม
พร้อมอุปถัมภ์) ครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณดังนี้ 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

อุดหนุนราย
หัวฯ 

รายได้
สถานศึกษา 

อื่น ๆ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 10,000   
2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 5,000   
3 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 20,780  9220 

10,000 (งบกิจกรรม
พัฒนาฯปี2564) 

4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 45,000  27,000 
(งบกิจกรรมพัฒนาฯ

ปี2564) 

5 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 25,380   

6 ส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต   2,000  
(งบกิจกรรมพัฒนาฯ

ปี2564) 
7 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 1,310   
8 พัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 500   
9 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 1,000   
10 ส่งเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 6,200   
11 ส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 8,700   
12 ห้องเรียนสีเขียวและอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม   2,000  

(งบกิจกรรมพัฒนาฯ
ปี2564) 

13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   83,440 
(งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายฯ) 

59,973.93 
(งบกิจกรรมพัฒนาฯปี

2564) 
14 จัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง   2,000  

(งบกิจกรรมพัฒนาฯ
ปี2564) 

15 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 26,400   

16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  233,263 
(งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายฯ) 
- ค่าหนังสือเรียน 
109,763 
- ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 61,820 

- ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 61,680 
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ที่ 
โครงกำร งบประมำณ (บำท) 

 อุดหนุนรำยหวัฯ 
รำยได้

สถำนศกึษำ 
อื่น ๆ 

กลุ่มบริหารวิชาการ (ต่อ) 
17 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ 5,000  4,430 

(บ.เฉาก๊วยชากังราว) 

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

2,426 (บริจาค+
ดอกเบี้ย) 

21 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาผ่าน
ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

5,550   

22 โรงเรียนสุจริต พินิจคุณธรรม   1,000 
(งบกิจกรรมพัฒนาฯ

ปี2564) 
23 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 3,000   
24 โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 
1,000   

25 การขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
กระบวนการ PLC 

5,000   

26 ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียน ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

  25,000 
 

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ 177,820  575,858.79 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 3,000   
2 การควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้

งบประมาณ 
1,000   

3 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 2,000   
รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงบประมาณ 6,000  - 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1 พัฒนาวิชาชีพ 40,000   
2 เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน   102,000 (บริจาค) 

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคล 40,000  102,000 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 
1 ปรับปรุงอาคาร สถานท่ีและปรับภูมิทัศน์ 82,500 53,000 100,000 

(ปรับปรุงฝ้าโรง
อาหารและพื้นลา

นอนเอนกประสงค์) 

2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2,000   
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ที่ โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 

อุดหนุนรำยหวัฯ 
รำยได้

สถำนศกึษำ 
อื่น ๆ 

กลุ่มบริหารท่ัวไป (ต่อ) 
3 วันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย   6,000(งบกิจกรรม

พัฒนาฯปี2564) 
4 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1,700 18,900 

(ประกันอุบัติเหตุ) 

49,700 
(ทุนการศึกษา) 

27,450 
(ปัจจัยพื้นฐานยากจน) 

10,000 
(เงินเยียวยา รอบ 2) 

15,000 
(กสศ. 2/2564) 

5 อาหารกลางวัน 2,174  747,600(อบต.) 
6 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 14,000   
7 สร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน   1,000(งบกิจกรรม

พัฒนาฯปี2564) 
8 ส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน   25,000(สหกรณ์) 
9 พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 26,000   

10 จัดการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น 1,000  100,000 
(ทุนการศึกษา) 

11 พัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษา   1,500(งบกิจกรรม
พัฒนาฯปี2564) 

12 ส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 3,000   
13 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 100,000* 5,000 25,000 

(ICT เงินเรียนฟรี) 

12,000 
(สพป.นบ1) 

14 โรงเรียนปลอดขยะ   2,000 
(งบกิจกรรมพัฒนาฯ

ปี2564) 
15 พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน 2,000   
16 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   9,250 (สพป.) 
17 ส่งเสริมทักษะทางกีฬาเพื่อสุขภาพ 2,000   
รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไป 236,374 126,390 1,081,800 
งบกลาง 
1 งบส ารองจ่าย 33,020   

รวมงบประมาณงบกลาง 33,020   
รวมงบประมาณทั้งหมด 460,194 126,390 1,759,658.79 

2,346,242.79 
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บทที่  3 
กำรใช้งบประมำณตำมโครงกำร 

กำรจัดกำรศึกษำตลอดปีงบประมำณ พ.ศ.25๖4 ได้ด ำเนินกำรตำมแผนโดยใช้งบประมำณ  ดังนี้ 

กลุ่มงำน งบประมำณ (บำท) เบิกจ่ำย คงเหลือ 
อุดหนุนฯ รำยได้ฯ อื่น ๆ รวม (บำท) (บำท) 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

133,750 - 611,263 745,013 399,792 345,221 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

5,600 - - 5,600 2,130 3,470 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

40,000 - 30,000 70,000 68,600 1,400 

กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 

145,200 78,900 1,041,250 1,553,293 193,496 1,359,797 

 จากตาราง การด าเนินการตามแผนโดยใช้งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 พบว่า งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
ตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2564 ไม่ได้ถูกใช้ตามประสงค์ หลายโครงการหรือหลาย
กิจกรรมถูกงดให้จัดกิจกรรม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปเป็นรูปแบบ Online On-demand และ On-hand แทน ท า
ให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามประสงค์ประสงค์ได้ และอาจท าให้กิจกรรมบางกิจกรรมต้องด าเนินการ
ภายใต้มาตรการการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ งบประมาณในแต่
ละกิจกรรมจึงไม่ได้ใช้เต็มจ านวนท่ีต้ังงบประมาณไว้ ท าให้มีงบประมาณคงเหลือทุกกลุ่มงาน 
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สรปุงบประมำณโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
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บทที่  4 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปี  25๖4 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 

 โรงเรียนได้จัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ  ตามท่ี
หลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด  ทุกโครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี  จากความร่วมมือของผู้บริหาร  
คณะคร ู นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน   

ตัวอย่ำงโครงกำร/กิจกรรมที่ประสบผลส ำเร็จ 

โครงกำร พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู ้8 กลุ่มสาระ 
ผู้มีส่วนรับผิดชอบโครงกำร นายอนุวัตร  ธิระมาร,นางสาวธนันพัชร์   โพธิ์งามพุ่ม, 

  นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์ นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง 
 
ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔  
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
 1. มีการประชุมคณะครูเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านวิชาการท้ัง 8 กลุ่มสาระ 
 2. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานท่ีวางไว้ 
          3. จัดให้มีการประกวดทางด้านวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเพิ่มขีดความสามารถด้านวิชาการ 
          4. จัดป้ายนิเทศตามโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 
          5. ประเมินผลหลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม เพื่อน าผลมาแก้ไขและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ  
   ท้ัง8 กลุ่มสาระ   
 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1.  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระ 
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมซึ่งจะส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 
ผลที่ได้รับจำกด ำเนินงำน 
  1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีกิจกรรมสนับสนุนด้านวิชาการท้ังในและนอกห้องเรียน 

2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉล่ียทุกวชิา  ปีการศึกษา 2563 ดังนี้  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  87.๒๘ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  86.๖๘ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  8๗.๕๐ 



๑๙ 
 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  8๖.๔๘ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  86.๙๘ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  84.๘๐  
 
 

 ๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉล่ียรายวชิา  ปีการศึกษา 256๓ ดังนี้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  87.๗0 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  86.๓1 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  81.๓๔ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    
  รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  86.๗๑ 
  รายวิชาประวัติศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  84.๕๗  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  และพลศึกษา  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  90.๖๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  90.๓๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และเทคโนโลยี มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  89.๙๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

  รายวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  86.๖๙ 
 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  ๘๒.๒๙  

ปัญหำ / อุปสรรค 
    1. บางกลุ่มสาระมีกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ ท าให้มีปัญหาในการบริหารเวลา  และ
การบริหารงบประมาณ 
             2. กิจกรรมของกลุ่มสาระท่ีก าหนดไว้ในโครงการค่อนข้างมาก ท าให้มีการท างานทับซ้อนกันบ้าง 
    
ข้อเสนอแนะ / รำยละเอียดอื่น ๆ 
     1. กิจกรรมบางกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระสามารถน ามาบูรณาการร่วมกันได้   
     2. การส่งเสริมให้คณะครูสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ควบคู่ไปกับการท าวิจัยในช้ัน
เรียน  เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของผู้เรียน 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 

1. เพื่อให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีน้อมน าพระราช
ปณิธาน และพระบรมราโชบาย   ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
2. เพื่อให้สถานศึกษาท่ีส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุก
คน ทุกโรงเรียน” 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
5. เพื่อให้สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดิศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6. เพื่อให้สถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติ ท่ีดีต่อบ้านเมือง ท่ีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม   
7. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ท่ี
สอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็น                          ในศตวรรษท่ี 21 
8. เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับ
นานาชาติ  
9. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะส่ือสารอังกฤษ และส่ือสารภาษาท่ี 3 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (ร้อยละผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศท่ีสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
10. เพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับช้ัน มีความสามารถด้านการอ่าน เขียน(ป.
1-3 อ่านออกเขียนได้, ป.4-6                 อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 
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11. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
12. เพื่อให้ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
13. เพื่อให้ผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า           ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
14. เพื่อให้ผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีทักษะการเรียนรู้ท่ี
เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าตามความถนัดและความต้องการ
ของตนเอง มีส่งเสริม ทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได้ 
15. เพื่อให้ผู้เรียนท่ีมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
16. เพื่อให้ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” 
ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ  การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้    
17. เพื่อให้ครู และนักเรียน สามารถน าส่ือนวัตกรรมท่ีผ่าน
กระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน             การจัดการเรียนรู้ 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนว ทางThailand 
4.0 

 
ผลที่ได้รับจำกด ำเนินงำน 

1. ผลการทดสอบระดับชาติ NT ประจ าปีการศึกษา 2563  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
คะแนนรวมทั้ง  2  ด้าน  ร้อยละ 71.99  ได้เป็นล าดับท่ี 2  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 ความสามารถด้านภาษาไทย  ร้อยละ 56.65   
 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์  ร้อยละ 58.85   
2. ผลการทดสอบระดับชาติ O-net ประจ าปีการศึกษา 2563  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

คะแนนรวม  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้    
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ร้อยละ 60.12    

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ร้อยละ  26.39 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ร้อยละ   42.08  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ร้อยละ  41.94 
 



๒๒ 
 

3. สรุปผลกำรกำรแข่งขันงำน ปีกำรศึกษำ 2563   
ระดับชำติ    

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม   
โครงงำนคุณธรรม “ปณิธำนควำมดี ท ำควำมดีเร่ิมได้ที่ใจเรำ” 

โรงเรียนวัดบำงไกรนอก(แย้มพร้อมอปุถัมภ์) โครงงำน  ท ำดีไม่ต้องรอ   
 1. เด็กหญิงณิชาพัชญ์  ข าภู่  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
 2. เด็กหญิงดารากรณ์  อินทร์นุ่มพันธ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
 3. เด็กหญิงพริมา  แก้วลัดดา   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
 4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ป่าเกลือ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
 5. เด็กหญิงวิธิตา  ช านิกุล   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
 6. เด็กหญิงณัฐธิดา   ออมชมพู  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
 7 เด็กหญิงกุลิสรา   เทียนทอง  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
 8 เด็กหญิงนิภาภรณ์  ครองผา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
 9 เด็กหญิงลักษณ์สิตา  ต้ังสุข  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
 10 เด็กหญิงมาณิษา   ทรัพย์ทอง  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
ปัญหำ / อุปสรรค 
  การวางแผนการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้งาน        
ข้อเสนอแนะ / รำยละเอียดอื่น ๆ 
   การวางแผนจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์  เพื่อให้เพียงพอในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

 
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก และ พัฒนาทักษะ การใช้
โปรแกรมประยุกต์ ต่าง ๆตามระดับช้ันเรียน   
2. ส่งเสริมความรู้ ในการค้นคว้าหาข้อมูล จากระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตท่ีมีผู้ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด    
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้กับนักเรียนท่ีไมม่ีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของตนเอง 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
1. นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก รู้และเข้าใจ ในระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์  ได้พัฒนาทักษะ

การใช้โปรแกรมประยุกต์ และสร้างเป็นช้ินงาน สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง       
2. นักเรียนสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นหาข้อมูลและศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
3. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ นอกเวลาเรียนปกติ 
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4. นักเรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องมากขึ้น 
5. โรงเรียนได้รับงบจัดสรรจาก กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วมพระนครเหนือ     ใน

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ สู่การพัฒนานวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และจัดซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ 

ปัญหำ/อุปสรรค 
1. นักเรียนยังขาดวินัยและความสะอาดในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ โดยครูผู้สอนสร้างข้อตกลงเป็น  
    กฎระเบียบในห้องเรียน และจิตอาสาผู้รับผิดชอบรักษาความสะอาด  
2.  การเบิกจ่ายเงินค่าอินเตอร์เน็ตมีความล่าช้า เนื่องจากต้องรองบจัดสรรและเบิกจากต้นสังกัด 

ข้อเสนอแนะ/รำยละเอียดอื่น ๆ 
 1.จัดท าบอร์ดให้ความรู้การใช้ห้องปฏิบัติการและวิธีการดูแลรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ถูกวิธี 

 
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การเงินและพัสดุ 

๑.  เพื่อจัดวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุของ
โรงเรียน 
๒.  เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 
๓.  เพื่อการบริการท่ีดีมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 
ผลที่ได้รับจำกด ำเนินงำน 

๑. การบริหารงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 

๒. ระบบการบริการว่องไวและบริการด้วยความเต็มใจยิ้มแย้มแจ่มใส 
๓. ระบบบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา 
๔. สามารถผ่านเกณฑ์ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ปัญหำ / อุปสรรค 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ท าให้ไม่สามารถเปิดภาคเรียนใน

รูปแบบ Onsite ได้ตามปกติ ท าให้การจ่ายเงินท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ปกครองท าได้ยากล าบากเพราะต้องลดการรวมกลุ่ม
กันเกิน ๒๐ คน และรักษามาตรฐานความปลอดภัยจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด เช่น เงิน
โครงการปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน เงินโครงการอาหารกลางวัน เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ / รำยละเอียดอื่น ๆ 
 การเบิกจ่ายการเงินและพัสดุเป็นไปตามระเบียบและมีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ  
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
โครงการอาหารกลางวัน 1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอกทุกคนมีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง 
2. เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันตนเองในการเลือกซือ้อาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย  
3. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลที่ได้รับจำกด ำเนินงำน 
  1. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อร่างกายเพียงพอต่อความต้องการ  
    2. นักเรียนส่วนใหญ่พึงพอใจกับรายการอาหารท่ีจัดให้ โดยประเมินจากการรับประทานอาหารได้หมด 
และจากการเติมอาหารของนักเรียน  
    3. นักเรียนได้รับความรู้เรื่องโภชนาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงรู้จักเลือกรับประทาน 
และมีความพอประมาณในการรับประทาน  
    4. การจัดระเบียบวินัยในการใช้บริการของโรงอาหาร ช่วยลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นและดูเรียบร้อย 
สวยงาม  
    5. นักเรียนรู้จักความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการใช้โรงอาหาร และการดูแลรักษาความสะอาดโดย
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มสี 
ปัญหำ / อุปสรรค 
  1. ถึงแม้นักเรียนจะทราบถึงประเภทของอาหารท่ีมีคุณค่า แต่ในทางปฏิบัตินักเรียนบางส่วนยังคง เลือก
ซื้ออาหารตามความชอบของตนเอง และนักเรียนบางส่วนยังคงซื้ออาหารอื่นมาเพิ่มเติม ซึ่งเป็นความพอดี 
    2. ผู้ปกครองบางคนตามใจบุตรหลานในเรื่องการบริโภค ท าให้มีปัญหาในการรับประทานอาหารท่ี 
โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษาปีท่ี 1            
   3. เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ท าให้ทางโรงเรียนมีมาตรการให้นักเรียนน าช้อน ส้อม และ
แก้วน้ าเตรียมมาเอง แต่ยังมีนักเรียนบางส่วนท่ีขาดความรับผิดชอบ     
ข้อเสนอแนะ / รำยละเอียดอื่น ๆ 
  1. ขอความร่วมมือจากคุณครูท่ีท าการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดแทรกความรู้ในเรื่องประโยชน์ 
ของการรับประทานอาหารท่ีมีคุณค่า รวมท้ังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณในการ 
รับประทานด้วย 
   2. ให้ประธานกลุ่มสีท าหน้าท่ีในการปล่อยแถวนักเรียน เพื่อเดินเข้าสู่โรงอาหาร และรักษาระเบียบ วินัย
ของน้อง ๆ จนกว่าจะเริ่มรับประทานอาหาร 
    3. ในขณะรับประทานอาหารนักเรียนมักจะพูดคุยเสียงดัง ขอความร่วมมือจากคุณครูท่ีท าหน้าท่ีครูเวร ใน
วันนั้น ๆ ตักเตือนด้วย     
   4. ขอความร่วมมือครูประจ าช้ันหรือครูเวรแต่ละสีควรเน้นย้ าให้นักเรียนน าอุปกรณ์การรับประทานอาหาร
มาด้วยตนเองทุกครั้ง 



๒๕ 
 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม  จ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้ 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย (2-5 ปี)  ประเภทโรงเรียน 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย น้ ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน   ระดับกำรศึกษำปฐมวัย    
มำตรฐำน  ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 
มำตรฐำน  ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 
มำตรฐำน  ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 
มำตรฐำน  ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ดีมำก 
มำตรฐำน  ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมำก 
มำตรฐำน  ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ๓๕.๐๐ ๓๒.๐๐ ดีมำก 
มำตรฐำน  ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๑.๕๐ ดี 
มำตรฐำน  ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๙๒ ดีมำก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   ระดับกำรศึกษำปฐมวัย    
มำตรฐำน  ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/ วิสัยทัศน์  พันธกิจ             
                   และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมำก 

มำตรฐำน  ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา                    

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้กำรส่งเสริม   ระดับกำรศึกษำปฐมวัย    
มำตรฐำน  ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมำก 

มำตรฐำน  ๑๒  ผลการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมำก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๙๒ ดีมำก 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับกำรศึกษำปฐมวัย ( ๒-๕ ) ประเภทโรงเรียน 
               ผลคะแนนประเมินสถำนศึกษำ  ๙๒.๙๒  คะแนน 
               มีคุณภำพระดับ  ดีมาก 
กำรรับรองมำตรฐำนสถำนศึกษำประเภทโรงเรียน 
               ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่  ๘๐  คะแนนขึ้นไป                         ใช่    ไม่ใช่ 
               มีตัวบ่งชี้ที่ได้รับระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จำก ๑๒  ตัวบ่งชี้                 ใช่    ไม่ใช่ 
               ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภำพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่    ไม่ใช่ 
ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย (๒-๕ ) 
                  สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ    ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ   

 



๒๖ 
 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ 
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ 

เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน   ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ    
มำตรฐำน  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  ๑๐.๐๐ ๙.๘๑ ดีมำก 
มำตรฐำน  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ๑๐.๐๐ ๙.๕๙ ดีมำก 
มำตรฐำน  ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ๑๐.๐๐ ๙.๓๗ ดีมำก 
มำตรฐำน  ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๕๕ ดีมำก 
มำตรฐำน  ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๔.๔๙ ดี 
มำตรฐำน  ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมำก 
มำตรฐำน  ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 
มำตรฐำน  ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  และต้นสังกัด                 ๕.๐๐ ๔.๙๒ ดีมำก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ    
มำตรฐำน  ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ   
วัตถุประสงค์  ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

มำตรฐำน  ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้กำรส่งเสริม   ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ    
มำตรฐำน  ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 
มำตรฐำน  ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๗๓ ดีมำก 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ ประเภทโรงเรียน 
               ผลคะแนนประเมินสถำนศึกษำ  ๙๑.๗๓  คะแนน 
               มีคุณภำพระดับ  ดีมาก 
กำรรับรองมำตรฐำนสถำนศึกษำประเภทโรงเรียน 
               ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่  ๘๐  คะแนนขึ้นไป                         ใช่    ไม่ใช่ 
               มีตัวบ่งชี้ที่ได้รับระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จำก ๑๒  ตัวบ่งชี้                 ใช่    ไม่ใช่ 
               ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภำพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่    ไม่ใช่ 
ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับประถมศึกษำ 
                  สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ    ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ   

เป็นโรงเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ)  ในปี  พ.ศ.  2553  ดังนี้ 
     ระดับการศึกษาปฐมวัย     ผลรวมคะแนนท้ังหมด  92.92   ระดับคุณภาพ  ดีมาก   
        ระดับการศึกษาประถมศึกษา      ผลรวมคะแนนท้ังหมด  91.73   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 



๒๗ 
 

 
ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Teast : NT)  
ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

  

สำระวิชำ จ ำนวน 
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ ำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมำก 

ความสามารถด้านภาษาไทย 2๒ ๕6.๖๕ 1๓.๒2 ๕6.๖๕ - ๕.๐๐ ๑๐ ๕.๐๐ 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 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 
 
ผลทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (Ordinary National Educational Test : O-NET) 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 

สำระวิชำ จ ำนวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เฉลี่ยร้อยละ 
ภาษาไทย ๓๖ 60.12 13.๗๐ 60.12 
คณิตศาสตร ์ ๓๖ 26.39 1๐.7๘ 26.39 
วิทยาศาสตร์ ๓๖ 42.08 1๒.๒๗ 42.08 
ภาษาต่างประเทศ ๓๖ 41.94 2๑.๓6 41.94 

เฉลี่ยร้อยละ  ๔๒.๖๓   

ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 

 

จ ำนวน นร. 

ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ 21 2๐ - - ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๘ ๑๘ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 2๒ 2๒ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓๑ ๓๑ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๐ ๒๐ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓๖ ๓๖ - - - 

รวม 1๔8 1๔๗ - - ๑ 
เฉลี่ยร้อยละ 100 ๙๙.๒๑ - - - 

 

 



๒๘ 
 

ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 

  

จ ำนวน นร.
ทั้งหมด 

(กำรอ่ำนคิด วิเครำะห์ และเขียน)  

ดีเยี่ยม ดีมำก ดี พอใช ้ ปรับปรุง ไม่ผ่ำน 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ 21 ๓ 12 ๕ - - ๑ 

ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๘ ๑ ๘ ๘ 1 - - 

ประถมศึกษาปีที่ ๓ 2๒ ๑๘ ๒ ๒ - - - 

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓๑ - 11 ๑๗ ๓ - - 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๐ - ๙ ๑๐ ๑ - - 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓๖ - 13 1๙ ๔ - - 

รวม 1๔8 ๒๒ ๕๕ 6๑ ๙ - ๑ 

เฉลี่ยร้อยละ 100 ๑๔.๘๖ ๓๗.๑๖ ๔๑.๒๑ ๖.๐๘ - ๐.๖๗ 

ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน  ๕  ด้ำน 

ช้ัน จ ำนวนนร. 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด(ระดับ 3 ขึ้นไป) 

สม
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ถน
ะท

ี่ 1
 

สม
รร

ถน
ะท

ี่ 2
 

สม
รร

ถน
ะท

ี่ 3
 

สม
รร

ถน
ะท

ี่ 4
 

สม
รร

ถน
ะท

ี่ 5
 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์
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-ดีเยี่ยม 



๒๙ 
 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดบำงไกรนอกที่จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 256๓ 
สรุปกำรเกณฑ์เด็กเข้ำเรียน ปีกำรศึกษำ 256๓ โรงเรียนวัดบำงไกรนอก 

รำยกำร 

จ ำนวน นร.จบ ป.6 ที่ศึกษำต่อ (คน) 
รวมจ ำนวนนักเรียน จังหวัดเดิม 

ต่ำงจังหวัด กทม. 
สพท.เดิม ต่ำง สพท. 

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง รวม 
นักเรียนท่ี จบการศึกษา ช้ัน ป.6 1๑ ๒๕       1๑ ๒๕ 3๖ 
ศึกษำต่อ            
  1. โรงเรียนเดิม            
  2. โรงเรียนอืน่ สังกัด สพฐ.   1๑ ๒๕ - - - - 1๑ ๒๕ 3๖ 
  3. โรงเรียนสังกัดเอกชน - - - - - - - - - - - 
  4. โรงเรียนพระปริยัติธรรม          

- 
 

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

รวม ศึกษำต่อ ทั้งสิ้น - - 1๑ ๒๕ - - - - 1๑ ๒๕ 3๖ 
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เกียรตปิระวัตผิลงำนดีเดน่ในรอบปีทีผ่่ำนมำ 
รางวัลประเภท    สถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อรำงวัล จำกหน่วยงำน วันที่รับรำงวัล/
ประเภท 

๑   ได้ส่งวีดีโอการรณรงค์การจัดการขยะใน
หน่วยงานด้านการสร้างจิตส านึกความรู้ใน
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรีเขต ๑ 

๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

๒   ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข  ประจ าปี ๓๕๖๓ ระดับ
ดีเด่น 

จังหวัดนนทบุรี ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

๓   ได้รับรางวัล  ระดับเหรียญเงิน  ในการคัด
สรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  
ประจ าปี ๒๕๖๓ “ระดับประเทศ” เรื่อง 
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning และการสร้างนวัตกรรมจาก
กระบวนการของ STEM เพื่อแก้ปัญหาชุมชน
อย่างยั่งยืนตามบริบทจริง 

คุรุสภา ๑๖ มกราคม  
๒๕๖๔ 

๔   ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์  ด้าน
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  และความ
เคล่ือนไหวกิจกรรมของโรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) 

ส านักงานคณธกรรม
การการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

๑๘ มกราคม 
๒๕๖๔ 

๕   ผ่านการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรม 
โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมของ
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรีเขต ๑ 

๓๐ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 
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รางวัลประเภท     ครูและบุคคลากรทางการศึกษา  
ที ่ ช่ือ-สกุล ผู้รับรางวลั ช่ือรางวลั จากหน่วยงาน วนัทีรั่บรางวลั/

ประเภท 

๑ นางสาลินี  สุขศิริ 
นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 

  ได้รับรางวัลสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ประจ าปี ๒๕๖๓  
ระดับดีเด่น 

จังหวัดนนทบุรี ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

๒ นางสาลินี  สุขศิริ 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 
นางพะเยาว์  เรืองอ่อน 
นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์ 
นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ 
นางยุวดี  ทองค า 
นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกล่ิน 
นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน 
นางสาวธนันพัชร์  โพธิง์ามพุ่ม 
นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 
นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย
นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 
นายชัยวัฒน์  จ๋ิวโคราช 
นางสาวรวงทอง  มาตผล 
นางสาวปาณิสรา  ค ามูล 
นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง 
นางสาวเณศรพี  ถนอม
สินทรัพย์ 
นางสาวชฎาพร  เสาร์ค า 

เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมท่ี
ได้รับรางวัล  ระดับเหรียญ
เงิน  ในการคัดสรรผลงาน
หนึ่งโรงเรียนหนึง่นวัตกรรม  
ประจ าปี ๒๕๖๓ 
“ระดับประเทศ” เรื่อง การ
พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning 
และการสร้างนวัตกรรมจาก
กระบวนการของ STEM 
เพื่อแก้ปัญหาชุมชนอย่าง
ยั่งยืนตามบริบทจริง 

คุรุสภา 

 

๑๖ มกราคม 
๒๕๖๔ 

๓ นางสาวพินทุสร  แสงเนตร  
นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ 
 

ได้รับการคัดเลือกเป็น
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  
ประจ าปี ๒๕๖๓ ประเภท
ผู้สอน 

ส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๔ นายชัยวัฒน์  จ๋ิวโคราช 
นางสาวนัจจนันท์  ซ่อนกล่ิน 

สอบไล่ได้ธรรมศึกษาช้ันตรี  
อุดมศึกษา 

ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 
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รางวัลประเภท     นักเรียน (ตัวอย่างรางวัลระดับชาติ) 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล ผู้รับรางวลั ช่ือรางวลั จากหน่วยงาน วนัทีรั่บ

รางวลั/

ประเภท 

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

เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมท่ีได้รับ
รางวัล  ระดับเหรียญเงิน  ใน
การคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน
ห นึ่ ง น วั ต ก ร รม   ป ระ จ าปี 
๒๕๖๓ “ระดับประเทศ” เรื่อง 
การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้  Active Learning และ
ก า ร ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม จ า ก
กระบวนการของ STEM เพื่อ
แก้ปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืนตาม
บริบทจริง 

คุรุสภา ๑๖ 
มกราคม 
๒๕๖๔ 

 

 

 

 



๓๓ 
 

บทที่  5 
อภิปรำยภำพรวม  ปัญหำ / อุปสรรค   

  
 ภายใต้กรอบพันธกิจของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จากการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 25๖4 และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการวางแผนพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนในปีต่อไป 

1.  จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัยและธรรมชาติของนักเรียน 
  2.  จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือในการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศต่างๆ 
  3.  จัดการเรียนรู้ท้ังท่ีเป็นสากล  และวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 
  4.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามของไทย และความมีระเบียบวินัย 
  5.  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของส่ิงแวดล้อม พลังงาน  รวมถึงการใช้อย่างคุ้มค่าและ
ประหยัด 
  6.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  7.  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีทักษะตามกลุ่มสาระ  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่ือสารสองภาษาเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการปฏิรูปการศึกษา 

 
1.  จัดกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัยและธรรมชำติของนักเรียน 
  โรงเรียนได้จัดกิจกรรรมการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เหมาะสมกับวัย 
และธรรมชาติของนักเรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง เช่น การจัดการเรียนการสอน 
แบบ Active Learning การบูรณาการกิจกรรม STEM การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การ    
บูรณาการจากชุมชนและท้องถิ่น เป็นต้น ท าให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรและได้รับการ 
พัฒนาตามศักยภาพ สามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
  ปัญหำ / อุปสรรค 

1. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษามีแนวโน้มสนใจการเรียนลดลง ติดเกม ติด Social Network 
พักผ่อนไม่เพียงพอ ท าให้นักเรียนขาดความพร้อมในการเรียน เป็นปัญหาและอุปสรรคในการท่ี
จะพัฒนาการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ  

2. นักเรียนบางกลุ่มอ่าน เขียนไม่คล่องและเรียนรู้ได้ช้ากว่าคนอื่น 
  ข้อเสนอแนะ 

1. จัดให้มีการสอนเสริมทักษะพื้นฐานวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
แกน่ักเรียนกลุ่มท่ีเรียนรู้ได้ช้า  

2. จัดกิจกรรมพ่อแม่บุญธรรม เพื่อฝึกฝนนักเรียนกลุ่มท่ีอ่าน เขียนไม่คล่อง โดยให้คุณครูทุกคนเป็น
พ่อแม่บุญธรรมท่ีคอยสอนและพัฒนาศักยภาพการอ่าน เขียนของนักเรียนกลุ่มนี้ 

3. เย่ียมบ้าน พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองกรณีนักเรียนท่ีมีปัญหาทางด้านการเรียน 
 
 



๓๔ 
 

2.  จัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในกำรแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งสำรสนเทศต่ำงๆ  

  ครูผู้สอนใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลหาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
  ปัญหำ/ อุปสรรค 

1. ส่ือ Social Network ท่ีนักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ท าให้นักเรียนอาจพบเห็นพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์และเกิดเป็นพฤติกรรมเลียนแบบ 

2. แหล่งเรียนรู้  ICT  ไม่เพียงพอ นักเรียนยังไม่สามารถใช้ได้อย่างท่ัวถึง 
  ข้อเสนอแนะ 

1. จัดหางบประมาณ  สนับสนุน  ให้มีห้องเรียน  IT  เพิ่มขึ้นอย่างพอเพียง 
2. ติดตามผลการน าคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ในการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีถูกต้อง

เหมาะสม  โดยสอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้ 

3.  จัดกำรเรียนรู้ทั้งที่เป็นสำกล  และวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถ่ิน 

  โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยมีการสอดแทรกกิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรมในวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมสากล
และประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันออกไป ท าให้นักเรียน
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เช่น วันคริสมาสต์ ประเพณีตักบาตรพระ ๑๐๘ ประเพณีแห่เทียน
พรรษาทางน้ า   เป็นต้น   

  ปัญหำ / อุปสรรค 
   - บางกิจกรรมได้งด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  ข้อเสนอแนะ 
  - จัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการ
ประสานความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืนของกิจกรรม
ตามความเหมาะสม 

4.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำมของไทย และควำมมีระเบียบวินัย 

  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและความมี
ระเบียบวินัย โดยบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมไปถึงมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและความมีระเบียบวินัยให้แก่นักเรียน เช่น กิจกรรมการสวดมนต์ยาวใน
ทุกวันศุกร์ การจัดกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม เป็นต้น 

  ปัญหำ / อุปสรรค 
- ในปีการศึกษา ๒๕๖4 งดกิจกรรมการรวมตัวกันเพื่อสวดมนต์ยาวในทุกวันศุกร์ เนื่องจาก 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม 



๓๕ 
 

 ข้อเสนอแนะ 
  - จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคลองกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น แบ่งช้ันพื้นท่ีท่ีให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมหน้าเสาธง ให้นักเรียนแต่ละ
ระดับช้ันสวดมนต์ทุกวันศุกร์ในห้องเรียนของตนเอง เป็นต้น 

5.  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำของสิ่งแวดล้อม พลังงำน  รวมถึงกำรใช้อย่ำงคุ้มค่ำและประหยัด 

  โรงเรียนมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความส าคัญของส่ิงแวดล้อม 
พลังงาน การใช้พลังงานโดยค านึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด  

 ปัญหำ / อุปสรรค  
 - นักเรียนบางคนเมื่อเปิดน้ าและเปิดไฟเพื่อใช้งานแล้วลืมปิด 

  ข้อเสนอแนะ 
 - ติดป้ายเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ เพื่อเตือนให้นักเรียนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

และมีการเน้นย้ าในกิจกรรมหน้าเสาธงและโฮมรูมอย่างสม่ าเสมอ  

6.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ด าเนินชีวิตตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจหลักของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กิจกรรมการออมเงิน กิจกรรมการท า
รายรับรายจ่ายของตนเอง กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง เป็นต้น 

  ปัญหำ / อุปสรรค 
- ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ งดกิจกรรมกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม  
  ข้อเสนอแนะ 

- จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมผู้เรียนใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยงดการรวมกลุ่ม เช่น กิจกรรม 
การออมเงิน  กิจกรรมการท ารายรับรายจ่ายของตนเอง เป็นต้น 

 
7.  พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรให้มีทักษะตำมกลุ่มสำระและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำร
สื่อสำรสองภำษำเพื่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมแนวกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

 โรงเรียนมีการส่งเสริมความรู้ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และการ
ใช้เทคโนโลยี มีการส่งครูเข้ารับการฝึกอบรม เชิญวิทยากรเข้ามาให้ความรู้ รวมถึงประสานความร่วมมือกับ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ในการสนับสนุนอาจารย์และวิทยากรมาให้ความรู้
ด้านเทคโนโลยีและด้านภาษา 

 



๓๖ 
 

 ปัญหำ / อุปสรรค 
  - ปีการศึกษา ๒๕๖4 ได้งดเว้นการขอความอนุเคราะห์บุคลากรด้านภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  ข้อเสนอแนะ 
  -  

 
 

( นางสาวพินทุสร แสงเนตร ) 
                           หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

ความเห็นผู้อ านวยการ  
          ...............................................................................  
          ลงนามแล้ว 

ลงช่ือ 
          ( นายสนั่น ไชยหงษ์) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖4 
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คณะกรรมกำรจดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนปฏบิัตกิำร   
ประจ ำปงีบประมำณ  25๖4 

 
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

1. นายสนั่น ไชยหงษ ์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานท่ีปรึกษา 
2. นายอนุวัตร ธิระมาร  หัวกลุ่มบริหารวิชาการ  ท่ีปรึกษา 
3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     ท่ีปรึกษา 

 
คณะผู้จัดท ำ 
 ๑. นางสาวพินทุสร แสงเนตร  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
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