
ถอดบทเรียนรูปแบบความส าเร็จของโรงเรยีนใน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ

โรงเรยีนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

W A T B A N G K R A I N O R K        S C H O O L



นวัตกรรม”กจิกรรมเสรมิปญัญายามเชา้”
ความส าคญัของผลงานหรอืนวตักรรมทีน่ าเสนอ 

จากรายงานทางการแพทย ์ พบวา่ในช่วงเวลาเช้า ตั้งแตเ่วลา 
06.00 – 08.00 น.เป็นชว่งที่สมองปลอดโปร่ง เหมาะส าหรบัท า
กิจกรรมทีใ่ช้ความคดิสรา้งสรรค ์เสริมสรา้งทกัษะใหแ้กน่กัเรยีน 
โรงเรยีนไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัจงึได้จดักิจกรรมเสริมปัญญายาม

เช้า ในช่วงเวลา 07.30 – 08.00 น. เป็นระยะเวลา 30 นาที 
การบริหารสมอง (Brain gym)



พัฒนาทักษะ ยกระดับผลสัมฤทธิ์

๑. เพื่อเตรยีมความพรอ้มใหแ้กน่กัเรยีนในการเรยีนระหวา่งวนั
๒. เพื่อเสรมิสรา้งและพฒันาทักษะดา้นการอ่าน การเขยีน และการคดิค านวณใหแ้กผู่เ้รยีน
๓. เพื่อใหน้ักเรยีนตระหนกัถงึความส าคญัในการเรยีนและความรบัผดิชอบตอ่การเรยีน
๔. เพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน

จุดประสงค์

ความรบัผดิชอบเตรยีมความพรอ้ม



เป้าหมายเชงิปรมิาณ

o นักเรยีนโรงเรยีนวัดบางไกรนอก (แย้มพรอ้มอปุถมัภ์) 
ระดับชั้นอนบุาล ๒ – ระดับชั้นประถมศกึษาปีที ่๖ ทุกคน



พัฒนาทักษะการ
อ่าน-เขยีน ยกระดับผลสัมฤทธิ์

๑. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิปญัญายามเชา้ 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรยีน ได้รบัการพัฒนาทักษะดา้นการอา่น การเขยีนและการคดิค านวณ
๓. ร้อยละ ๘๐ นักเรยีนมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่สงูขึน้

เป้าหมายเชงิคณุภาพ

พัฒนาทักษะการคดิ
ค านวณ

กิจกรรมเสรมิปญัญา
ยามเชา้



ขั้นตอนการด าเนนิงาน

กระบวนการบรหิารจดัการ PDCA

กิจกรรมทีใ่ชส้อนในชัว่โมงเสรมิปญัญายามเชา้ ได้แก่
๑) ให้นักเรยีนไดฝ้กึฝนทกัษะการอา่น การเขยีน บัญชีค า
พื้นฐานในระดบัชัน้ของตนเอง
๒) ให้นักเรียนไดจ้ดบนัทึกการอา่นในเรือ่งทีต่นเองสนใจ
๓) ให้นักเรยีนไดฝ้กึทกัษะดา้นการคดิค านวณ โดยฝกึท า
แบบฝึกหดัคณติศาสตร์ เชน่ Speed Math ,Multiply 
Math ,อุ่นเครื่องเรือ่งคณติ ,โจทยค์ณติคิดวนัละขอ้ ,ฝึก
ทักษะสตูรคูณ เป็นตน้
๔) ให้นกัเรยีนไดฝ้กึทักษะตามธรรมชาตวิชิา เชน่ ฝึกท่อง 
อ่าน เขียน ค าศัพทภ์าษาองักฤษ,ฝึกฝนทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร,์ฝกึอา่น เขียน
ข้อสรปุส าคญัของวชิาตา่ง ๆ  เพื่อชว่ยเพิม่ความจ า เป็นตน้



ภาพกิจกรรม

แบบฝกึคณติศาสตร ์: Speed Math ,Multiply Math ,อุ่นเครือ่งเรือ่งคณติ,โจทยค์ณติวนัละขอ้



ภาพกิจกรรม

ฝึกอ่านเขยีน สรุปองคค์วามรูต้ามธรรมชาตวิชิา



ภาพกิจกรรม

บันทึกการอ่าน – อ่านบัญชคี าพืน้ฐาน



ภาพกิจกรรม

อ่านหนงัสอืตามตนเองสนใจ - ฝึกท าแบบฝกึหดัอา่นเสรมิเพิม่ความรู้



ภาพกิจกรรม

ทบทวนบทเรยีน - สรุปองคค์วามรูด้ว้ยสือ่มัลตมิเีดยี



ภาพกิจกรรม

การใชส้ือ่มลัตมิเีดยี – เกม เพื่อกระตุน้การเรยีนรู้



ผลการด าเนนิการ

o ผู้ปกครองใหค้วามรว่มมอืในการสง่บตุรหลาน
มาเรียนตัง้แตเ่วลา ๐๗.๓๐ น. ทุกคน

o ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนเขา้เรยีนในชัว่โมง
กิจกรรมเสรมิปญัญายามเชา้

o นักเรยีนมพีฒันาการดา้นการอา่น การเขยีนดี
มาก ได้ฝึกฝนการอา่นเขยีนบญัชคี าพืน้ฐาน
อย่างสม่ าเสมอ

o นักเรียนมพีฒันาการดา้นการคดิค านวณ มี
ทักษะการคดิค านวณในหลายรปูแบบจาก
แบบฝึกทักษะคณติศาสตร์

ผลการด าเนินการ
o ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนระดบัชัน้

ประถมศกึษาปทีี ่๑–๖ ปีการศกึษา ๒๕๖๑ มีค่า
คะแนนเฉลีย่  ๘๕.๕๑  สูงกว่า ปีการศกึษา 
๒๕๖๐ มีค่าคะแนนเฉลีย่ ๘๔.๔๑ ร้อยละ ๑.๑๐

o ผลการทดสอบ National Test : NT ชั้น
ประถมศกึษาปทีี ่ ๓ ปีการศกึษา ๒๕๖๑ สูงขึ้น
จากปกีารศกึษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๖.๒๐

o ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศกึษาปทีื่ ๖ ปี
การศกึษา ๒๕๖๑ สูงขึน้จากปกีารศกึษา ๒๕๖๐ 
ร้อยละ ๕.๗๒

ผลสัมฤทธิ์



ผลการทดสอบ National Test : NT

กรณเีปรยีบเทยีบกบัคา่เฉลีย่

ระดบัประเทศ

ปีการศกึษา ๒๕๖๐

กรณเีปรยีบเทยีบกบัคา่เฉลีย่

ระดบัประเทศ

ปีการศกึษา ๒๕๖๑

ระดบัประเทศ สถานศกึษา ระดบัประเทศ สถานศกึษา

๔๕.๒๕ ๖๑.๖๗ ๔๙.๔๘ ๖๗.๘๙

ค่าเฉลีย่รวม ๓ ด้าน สูงเป็นล าดบัที ่๑ ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา



ผลการทดสอบ National Test : NT

ปีการศึกษา ๒๕60 ปีการศึกษา ๒๕61

๔๕.๒๕
๔๙.๔๘๖๑.๖๙

๖๗.๘๙

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ 
(National Test: NT)
ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระดับประเทศ

สถานศึกษา

ปีการศกึษา ๒๕๖๑ สูงขึ้นจากปกีารศกึษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๖.๒๐



ผลการทดสอบ O-NET

กรณเีปรยีบเทยีบกบัคา่เฉลีย่

ระดบัประเทศ

ปีการศกึษา ๒๕๖๐

กรณเีปรยีบเทยีบกบัคา่เฉลีย่

ระดบัประเทศ

ปีการศกึษา ๒๕๖๑

ระดบัประเทศ สถานศกึษา ระดบัประเทศ สถานศกึษา

๓๙.๗๙ ๔๖.๔๙ ๔๓.๑๔ ๕๒.๓๑

ค่าเฉลีย่รวม ๔ วิชา สูงเปน็ล าดบัที ่๓ ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา



ผลการทดสอบ O-NET

ปีการศกึษา ๒๕๖๑ สูงขึ้นจากปกีารศกึษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๕.๗๒

ปีการศึกษา ๒๕60 ปีการศึกษา ๒๕61

๓๙.๗๙
๔๓.๑๔๔๖.๕๙

๕๒.๓๑

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาต ิ(O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระดับประเทศ

สถานศึกษา



ประโยชนท์ีไ่ดร้ับ
๑. นักเรยีนมพีัฒนาการดา้นการอ่าน การเขยีนที่ด ีเป็นพืน้ฐานในการเรยีนรูใ้นรายวชิาตา่ง ๆ  ต่อไป
๒. นักเรยีนมพีัฒนาการดา้นการคดิค านวณ เป็นพืน้ฐานในการเรยีนขัน้สงูตอ่ไปได้
๓. นักเรยีนไดพ้ฒันาทักษะองคค์วามรู ้จุดเน้น ข้อควรจ าในรายวชิาตา่ง ๆ 
๔. นักเรยีนมีความพรอ้มในการเรยีนทัง้เรือ่งการตรงตอ่เวลา ไม่เขา้เรยีนสายและความพรอ้มในการเรยีนรู้
ในระหวา่งวนั
๕. สามารถจดัการเรยีนรูแ้บบ Active Learning บูรณาการในทกุกลุ่มสาระวชิา นักเรยีนมีทกัษะการ
แก้ปญัหา สามารถสรปุองคค์วามรูด้ว้ยตนเองได้
๖. นักเรยีนมทีักษะในการพดู การน าเสนอผลงานดว้ยตนเอง
๗. น าไปบรูณาการตอ่ยอดจดัท าสือ่นวตักรรมเพื่อจดัการเรยีนรู ้ โดยนกัเรยีนมีสว่นรว่มในการออกแบบ
และจดัท าสือ่นวตักรรมนั้น ๆ 



ประวัตคิลอง
บางกอกนอ้ย

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=5B3rpT2W

Xqo

ประเพณีทอ้งถิน่
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=wmuXxB9

cVEI

โบราณสถาน

https://www.y
outube.com/w
atch?v=jAL7G
jyH4fM&t=3s

สถานทีท่่องเทีย่ว

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=hkz2vsAI

CEY

อนุรักษ์คลอง
บางกอกนอ้ย

https://www.y
outube.com/w
atch?v=1ZDMp

eY2fSI

การสรา้งสือ่นวตักรรมมลัตมิเีดยี“รกัษค์ลองบางกอกนอ้ย”

https://www.youtube.com/watch?v=5B3rpT2WXqo
https://www.youtube.com/watch?v=wmuXxB9cVEI
https://www.youtube.com/watch?v=jAL7GjyH4fM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=hkz2vsAICEY
https://www.youtube.com/watch?v=1ZDMpeY2fSI
ประวัติคลองบางกอกน้อย.mp4
1ประเพณีท้องถิ่น1.mp4
โบราณสถาน.mp4
สถานที่ท่องเที่ยว.mp4
2อนุรักษ์คลองบางกอกน้อย.mp4


สื่อมัลตมิเีดีย เรื่อง การคัดแยกขยะ

https://www.youtube.com/watch?v=Ur4uBqQ4elI

https://www.youtube.com/watch?v=Ur4uBqQ4elI


การออกแบบและน าเสนอผลงาน



ปัจจัยความส าเร็จ
๑ • ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)

๒ • ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานนทบรุ ีเขต ๑

๓ • ผู้บริหารโรงเรยีน

๔ • ครูผูส้อน

๕ • นักเรยีน

๖ • ผู้ปกครอง

๗ • ชุมชน



o นโยบาย 
o โครงการพฒันาครรูปูแบบครบวงจร 
(คูปองพฒันาคร)ู
o โครงการการพฒันาการจดัการศกึษาทางไกล
ผ่านดาวเทยีมรปูแบบใหม ่NEW DLTV
o การอบรมครดูว้ยระบบทางไกล โครงการ

บูรณาการสะเตม็ศกึษา STEM 
EDUCATION

o โครงการประชารฐั

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)

ปัจจัยความส าเร็จ



ปัจจัยความส าเร็จ
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานนทบุร ีเขต ๑

o จัดอบรม “การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาตาม
มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั”พทุธศกัราช ๒๕๕๑ ฉบับ
ปรับปรงุพทุธศกัราช ๒๕๖๐
o จัดอบรม ส่งเสรมิศกัยภาพของครใูนดา้นตา่ง ๆ
o โครงการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 
กิจกรรมขบัเคลือ่นและสนบัสนนุการลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้
o นิเทศ ก ากับ  ติดตาม



o จัดท าแผนกลยทุธ ์และแผนปฏบิตังิานประจ าป ี     
o ระดมทรพัยากรในการท ากิจกรรมสง่เสรมิความเปน็เลศิ
ด้านตา่ง ๆ  ของนกัเรยีน
o ส่งเสรมิพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา
o ส่งเสรมิการน านกัเรยีนและครไูปศกึษาดงูาน อบรม ตาม
แหลง่เรยีนรูต้า่ง ๆ  
o สนับสนนุ จัดหาวทิยากรภายนอก 
o ปรับภมูทิศันแ์ละแหลง่เรยีนรูโ้รงเรยีนใหเ้อือ้ตอ่การเรยีนรู้
o ประสานความรว่มมอืคณะกรรมการสถานศกึษา หน่วยงาน
ทั้งภาครฐั เอกชน ชุมชนและผูป้กครองเพือ่สง่เสรมิสนบัสนนุการจัด
การศกึษา
o ส่งเสรมิการสรา้งขวญัและก าลงัใจครใูนการท างาน

ผู้บริหารโรงเรยีน

ปัจจัยความส าเร็จ



ปัจจัยความส าเร็จ



ปัจจัยความส าเร็จ
ครูผู้สอน

o จัดท าใบงานสรุปองคค์วามรูต้ามตวัชีว้ดั พร้อมทั้งยกตวัอยา่ง
โจทยข์้อสอบ O-NET ให้นกัเรียนได้ฝกึท า

o ฝึกฝนใหน้กัเรยีนอา่นหนงัสือ จับใจความส าคญัและสรุปเปน็องค์
ความรูด้้วยตนเองเปน็แผนผงัมโนทศัน ์(mind map) หรือ 
รูปแบบอืน่ ๆ

o ส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียน ไม่ปิดกัน้ความคดิ ให้นักเรียนได้มี
โอกาสแสดงความคิดเหน็ตอบโตห้รอืซกัถามครเูมื่อมีขอ้สงสยั

o สร้างแรงบนัดาลใจ กระตุน้ใหน้กัเรียนเหน็ความส าคัญของการ
เรียนและการน าไปใชใ้นการศกึษาตอ่ เสริมแรงเพือ่ใหน้กัเรยีนมี
ก าลงัใจในการเรียนรู้

o สอนซอ่มเสริมใหแ้กน่กัเรียนทีเ่รยีนรูไ้ด้ชา้ช่วงเวลาหลงัเลกิเรยีน 
เวลา ๑๕.๓๐–๑๖.๓๐ น.



ปัจจัยความส าเร็จ
ครูผู้สอน

o สอนเสรมิความรูใ้หแ้กน่กัเรียนทีเ่รียนรูไ้ด้เรว็และมคีวามสามารถ
ในการเรียนรูไ้ด้ในขัน้สงูขึ้นไปชว่งเวลาหลงัเลกิเรียน เวลา 
๑๕.๓๐–๑๖.๓๐ น.

o ศึกษา Test blue print เพื่อเตรยีมความพร้อมในการสอบ 
O-Net ให้แกน่กัเรยีน

o ให้นักเรียนฝกึท าขอ้สอบ O-Net ย้อนหลงั ฝึกจับเวลา จ าลอง
สถานการณ์ในการสอบ

o สอนเสรมิปญัญายามเชา้ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.



ปัจจัยความส าเร็จ
นักเรยีน

o วิเคราะหต์นเอง ในทุกดา้นและพร้อมที่จะปรบัเปลีย่นตนเองเพื่อ
น าไปสู่ความส าเร็จตามศกัยภาพของตนเอง

o นักเรียนรูบ้ทบาทหนา้ทีข่องตนเองและตระหนกัถงึความส าคญั
ของตนเองในการสรา้งชื่อเสียงและรักษาชือ่เสยีงทีด่ีใหแ้ก่โรงเรยีน

o นักเรียนมีความเชือ่มั่นในตนเองทีจ่ะกา้วไปสู่ความส าเร็จ
o นักเรียนเมือ่ได้รบัการกระตุน้จากครูนกัเรียนจะมีความพยายาม

และกระตอืรอืร้นทีจ่ะเรยีนรู้ อีกทั้งยงัมีความภมูใิจเมือ่นกัเรยีน
ท าได้ ท าส าเร็จ

o นักเรียนมีจติอาสา อยากช่วยเหลอืเพือ่น สอนเพือ่นทีไ่มเ่ขา้ใจ
หรือท างานได้ชา้กวา่

o นักเรียนมคีวามมุ่งมัน่และอยากเปน็ผูท้ีม่ีคะแนนสงูสุดในแตล่ะ
รายวชิา



ปัจจัยความส าเร็จ
ด้านผูป้กครอง

o ผู้ปกครองตระหนกัและใหค้วามส าคญัตอ่การเรียน ส่งบุตรหลาน
มาเรยีนได้ทนัเวลาชัว่โมงสอนเสริมปญัญา เวลา ๐๗.๓๐ น. 
ทุกวัน

o ผู้ปกครองใหค้วามร่วมมือและสนบัสนนุในการสอนซอ่มเสรมิใน
ช่วงเวลาหลงัเลกิเรียนโดยเตม็ใจทีจ่ะมารบับตุรหลานในเวลา 
๑๖.๓๐ น. ซึ่งชา้กวา่ปกติ

o ผู้ปกครองใหค้วามรว่มมือและสนบัสนนุในการรับ-สง่บตุรหลาน 
ให้มาเรยีนการสอนเสรมิเตมิเตม็ความรู้ ในวันเสาร ์ตั้งแต ่
๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

o ผู้ปกครองสอบถาม ติดตามการเรยีนของบตุรหลานอยา่งใกลช้ิด 
และมกีารตดิตามขา่วสารในไลนก์ลุม่อยา่งสม่ าเสมอ

o สนับสนนุและใหค้วามรว่มมือในการจดักจิกรรมตา่ง ๆ  ของ
โรงเรยีนเพือ่สง่เสรมิทกัษะของนกัเรียนในทุก ๆ  ด้าน



ปัจจัยความส าเร็จ
ชุมชน

o ส่งเสรมิ สนับสนนุและใหค้วามรว่มมอืในการจดั
กิจกรรมตา่ง ๆ ของโรงเรยีนอยา่งสม่ าเสมอ 

o เป็นแหลง่เรยีนรูใ้หแ้กน่ักเรยีน
o สภาพแวดลอ้มของชมุชนสะอาด มีความปลอดภยั

ต่อนักเรยีน



บทเรียนทีไ่ด้รบั

นักเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้และเอาใจใสต่อ่การเรยีน

เป็นแนวทางปฏบิตัใินการสง่เสรมิทักษะการอา่น การ
เขียน และการคดิค านวณใหแ้กน่ักเรยีน

เสริมสรา้งองคค์วามรู ้จุดเน้นของรายวชิาเทคนคิการ
จ าและการท าความเขา้ใจในเนื้อหาวชิาไดง้า่ยขึ้น



การเผยแพร่
เวปไซตโ์รงเรยีน 

• http://www.watbangkrainorkschool.ac.th/

Facebook โรงเรยีนวดับางไกรนอก

Youtube

การจดัแสดงผลงานแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ั้งภายในและภายนอก
สถานศกึษา

การเขา้มาศกึษาดงูานและแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องโรงเรยีนและ
หน่วยงานอืน่ ๆ 

http://www.watbangkrainorkschool.ac.th/
http://www.watbangkrainorkschool.ac.th/
https://web.facebook.com/bknork
https://www.youtube.com/watch?v=hkz2vsAICEY


การจัดแสดงผลงานแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา



การเขา้มาศกึษาดูงานแลกเปลีย่นเรียนรูข้องโรงเรยีนและหนว่ยงานอืน่ ๆ 

ชุมชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพี (PLC) ประเดน็ 
การยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน O-NET และ NT

โรงเรยีนวดับางไกรนอก(แยม้พรอ้มอปุถมัภ)์รว่มกบัโรงเรยีนอปุลพนัธุโ์รจนประสทิธิ ์จ.อยุธยา



การเขา้มาศกึษาดูงานแลกเปลีย่นเรียนรูข้องโรงเรยีนและหนว่ยงานอืน่ ๆ 

ผู้บริหาร คณะคร ูคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน คณะกรรมการเครอืขา่ย
ผู้ปกครองนกัเรยีนจากโรงเรยีนบา้นหนองชมุแสง จ.เพชรบรุ ีที่ได้มาศกึษาดูงาน



การเขา้มาศกึษาดูงานแลกเปลีย่นเรียนรูข้องโรงเรยีนและหนว่ยงานอืน่ ๆ 

ผู้บริหารและคณะคร ูจากโรงเรยีนบา้นหนองหวา้ทับทยั จ.ศรสีะเกษ เขา้ศกึษาดงูานการ
บริหารงาน 4 กลุ่มบรหิารของทางโรงเรยีนวดับางไกรนอก(แยม้พรอ้มอปุถมัภ)์



การยอมรบั
ท าให้ไดร้ับการยอมรบัจากหนว่ยงานตน้สงักดั โรงเรยีน
อื่น ๆ ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานการศึกษา
อื่นที่ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรม
เป็นอยา่งด ีส่งผลใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่
ดี มีผลการทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET เป็นที่
ยอมรับของคนทั่วไป การันตีด้วยรางวัลอันทรงคุณค่า
มากมาย การเข้ามาศึกษาดูงานของโรงเรียนอื่น ๆ ที่
แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนและการด าเนินงานอย่าง
เข้มแข็ง

โรงเรยีนวดับางไกรนอก(แยม้พรอ้มอปุถมัภ์)



รางวัลแห่งความภมูใิจ

รางวัลระดับประเทศ/นานาชาติ



รางวัลแห่งความภมูิใจ
๑.โลร่างวลั

o ระดับดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
o ระดับดี ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
การคัดเลือกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศกึษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาประสบความส าเร็จ ด้าน
การยกระดับคุณภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน



รางวัลแห่งความภมูิใจ

ระดบั  ยอดเยี่ยม  ประเภท  สถานศึกษา
ขนาดเล็ก  จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัล  IQA  
AWARD ประจ าปี ๒๕๖๑  ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา  

๒.โล่รางวลั IQA



รางวัลแห่งความภมูิใจ
๓.เกยีรตบิัตร

“โรงเรยีนดไีมม่อีบายมขุ”  ปีการศกึษา ๒๕๖๑  (ปีที ่ 
๓)  เนื่องในวนัครแูห่งชาตพิทุธศกัราช ๒๕๖๒  ให้
ไว้  ณ  วันที ่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๒ จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานรว่มกบั
ส านักงานเครอืขา่ยองค์กรงดเหลา้  ส านกังานกองทนุ
สนับสนนุการสรา้งเสรมิสุขภาพ  มหาวทิยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  ส านกังานเลขาธกิารคุรสุภา  
และภาคีเครือข่ายครูดีไมมี่อบายมขุ



รางวัลแห่งความภมูิใจ

รางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARD) รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
สถานศึกษายอดเยี่ยม ของส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โครงการประกวด
หน่วยงานและผูม้ผีลงานดเีดน่ทีป่ระสพผลส าเรจ็เปน็ที่
ประจกัษ ์ครั้งที่ ๘ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ไว้
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน  ๒๕๖๒  จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔.เกยีรตบิัตร



รางวัลแห่งความภมูิใจ

โรงเรยีนขนาดเล็กทีม่ีผลทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
โดยใชว้ธิกีารจดัการเรยีนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ร่วมกับการ
จัดการเรยีนการสอนวธิอีืน่ จากส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕.เกยีรตบิัตร



รางวัลแห่งความภมูิใจ
๖.เกยีรตบิตัร

เข้าร่วมเป็นสถานศึกษาน าร่องการพัฒนา
แนวทางหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดบัคณุภาพทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ภายใต้โครงการ TFE 
(Teams For Education) ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒   ให้ไว้  ณ  
วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒  จาก
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                



รางวัลแห่งความภมูิใจ

รางวัลผลการคัดสรรผลงาน  หนึ่งโรงเรียนหนึ่ง
น วั ต ก ร ร ม   ป ร ะ จ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า   ๒๕๖๒  
ระดับประเทศ  ระดับเหรียญทอง  ชื่อผลงานด้าน
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  เรื่อง  การสร้างสื่อจากฐาน
ชุมชนสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียน  ในงานการ
ประชุมทางวิชาการของคุรุสภา  ประจ าปี  ๒๕๖๒  
เรื่อง  “ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต ”  ให้ไว้  
ณ  วันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒  จากคุรุสภา

๗.รางวลัเหรยีญทองระดบัประเทศ



รางวัลแห่งความภมูใิจ

ในฐานะที่ไดค้ะแนนเฉลี่ยความสามารถรวม  ๓  ด้าน  
สูงสุดของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรเีขต ๑  จากการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ  (National  Test : NT)  ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  
ให้ไว้   ณ  วันที่   ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒  จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โล่เกยีรตยิศ



รางวัลแห่งความภมูิใจ

โรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่สาม  รับตรา
พระราชทาน  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศ
ไทย  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ รุ่นที่  ๒  รอบที่  
๓  (ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)  ให้ไว้  ณ  
วันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ จากมูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา

๘.รับตราพระราชทาน



รางวัลแห่งความภมูใิจ

๙.โลร่างวลัชมเชย

การแ ข่ ง ขันการแสด งทา งวิ ทย าศ าสตร์ 
(Science Show) ศูนย์การเรียนรู้
วิทยาศาสตรร์งัสติ เนื่องในสปัดาหว์ทิยาศาสตร์ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒



รางวัลแห่งความภมูใิจ

รางวัลระดับภาค/เขตตรวจราชการ



รางวัลแห่งความภมูใิจ
๑.โล่ และใบประกาศเกยีรตคิณุ

โล่และใบประกาศเกียรติคุณได้รับรางวัล
ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง  ในระดับดี 
เป็นแบบอย่างในการด าเนินการโครงการการ
พัฒนาการศึกษา  และพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
สถาบันอุ ดมศึ กษา เป็นพี่ เ ลี้ ย ง โร ง เ รี ยน 
(สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) ประจ าปี 
๒๕๖๑



รางวัลแห่งความภมูิใจ
รางวัลระดับเหรียญทอง  ระดับภูมิภาค 
ผลงานหนึง่โรงเรยีนหนึง่นวตักรรม  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒  ชื่อผลงาน “การสร้างสื่อ
จากฐานชมุชนสูก่ารเรยีนการสอนในชัน้เรยีน”  
ประกาศ ณ  วันที่  ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๒ จากคุรุสภา

๒.เกยีรตบิตัร



รางวัลแห่งความภมูใิจ

รางวัลระดับจังหวดั



รางวัลแห่งความภมูิใจ

โล่รางวลั โรงเรยีนคณุธรรมนนทบรุเีทดิ
ไท้องคร์าชนั ระดบัเพชรตน้แบบ จังหวดั
นนทบุร ีประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๑

๑.โลร่างวลั โรงเรยีนคณุธรรม



รางวัลแห่งความภมูใิจ

รางวัลระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษา



รางวัลแห่งความภมูิใจ
๑.เกยีรตบิตัร

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศกึษาปทีี่ ๖ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ คะแนนเฉลี่ยรวม ๔ 
ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ มี พั ฒ น า ก า ร
ความก้าวหน้า สูงขึ้นเป็นล าดับที่ ๗ ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา



รางวัลแห่งความภมูิใจ
๒.เกยีรตบิตัร

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
โรงเรียนระดับชาติ (National Test :NT) 
ชั้นประถมศกึษาปทีี ่๓ ปีการศกึษา ๒๕๖๑ มี
คะแนนเฉลี่ย

ด้านภาษา สูงเป็นล าดับที่ ๓ 
ด้านเหตุผล      สูงเป็นล าดับที่ ๑
ด้านการคิดค านวณ   สูงเป็นล าดับที่ ๑

เฉลี่ยรวมทุกด้าน เป็นล าดับที่ ๑ ของเขตพื้นที่
การศึกษา 



รางวัลแห่งความภมูิใจ
ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้
พื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศกึษาปทีี่ ๖ ปี
การศกึษา ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลีย่กลุ่มสาระฯ     

ภาษาไทย     สูงเปน็ล าดบัที่ ๑
คณิตศาสตร์ สูงเปน็ล าดบัที่ ๒
วิทยาศาสตร ์        สูงเปน็ล าดบัที่ ๕
รวม ๔ กลุ่มสาระฯ เป็นล าดบัที่ ๓ 
ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

๓.เกยีรตบิัตร



ขอจบการน าเสนอ ขอบคุณคะ่


