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ค ำน ำ 
 

 ในปีงบประมาณ  256๓  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ด าเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  โดยเริ่มด าเนินกิจกรรมงานโครงการ   ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  
256๒  ถึงวันที่ 30 กันยายน 256๓  บัดนี้ฝ่ายต่าง ๆ ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นลง  จึงได้จัดท ารายงานสรุปผล
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 256๓ โดยน าเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นภาพรวมการ
ใช้งบประมาณ  ปัญหา  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  ในกรอบพันธกิจของโรงเรียนและยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 1  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือเสนอต่ อ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เพ่ือ
เผยแพร่ต่อผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง   
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 256๓ บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของ
โรงเรียนสามารถน าผลการด าเนินงานไปใช้ประโยชน์เพื่อวางแผนปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนวัดบางไกรนอก 
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ในปีงบประมาณ 256๔ ให้ประสบความส าเร็จยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 

             กลุ่มบริหารงบประมาณ 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
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 สำรบัญ 
 
เร่ือง                 หน้ำ 

บทที่  1 บทน า          ๑ 
 ส่วนที่  1  สภาพปัจจุบันโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)   1 
 ส่วนที่  2  การด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน    1  
บทที่  2 เอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการประเมินผลการด าเนินงาน           ๓ 
 ยุทธศาสตร์         ๓ 
 รายการงบประมาณ        ๖ 
 การจัดสรรงบประมาณ        ๗ 
 การพิจารณางบตามโครงสร้างการบริหาร      ๗ 
บทที่  3 การใช้งบประมาณตามโครงการ       ๑๐ 
 การใช้งบประมาณตามกลุ่มงาน       ๑๐ 
 สรุปงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ     ๑๑  
บทที่  4 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปี  25๖๓   ๑๘ 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม       ๑๘ 
 ตัวอย่างโครงการที่ประสบผลส าเร็จ      ๑๘ 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม      ๒๕ 
 ผลการทดสอบ NT,O-Net       ๒๗ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ข้อสอบกลาง      ๒๗ 
 ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์      ๒๘ 
 ผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน      ๒๙ 
 ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ๕ ด้าน     ๒๙ 
 ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ป.๖      ๓๐ 
 ผลงานดีเด่น         ๓๑ 
บทที่  5 อภิปรายภาพรวมของปัญหา/อุปสรรค  จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ        ๓๔ 
 ปีงบประมาณ  25๖๓  ตามพันธกิจของโรงเรียน 
ภำคผนวก          ๓๘ 
 รายงานเงินคงเหลือ        ๓๙ 
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 
ส่วนที่  1 สภำพปัจจุบันโรงเรียนวัดบำงไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยู่เลขที่ 134 
หมู่ที่ 3 ต าบลบางขุนกอง  อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีพ้ืนที่ในเขตบริการต าบลบางขุนกอง  หมู่  ๓ และ ๕ ประชากรในชุมชนพ้ืนที่
บริการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เกษตรกรรม  ค้าขาย  ข้าราชการและพนักงานในบริษัท 
 บุคลากรในการบริหารโรงเรียน  ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๙  คน  ฝ่ายบริหาร   
๑  คน  ข้าราชการครู  ๑๑  คน  ครูอัตราจ้าง  ๕  คน  ครูต่างชาติ ๑ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  และช่างไม้ ๑ คน 
นักเรียนทั้งหมด  ๑๙๑  คน  มีแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย  ได้แก่  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้อง
ปฏิบัติวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ห้องสมุด  ห้องเรียนสีเขียว  โรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ – บริการ
น้ าดื่มสะอาด  ห้องพยาบาล  และการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีเยี่ยม  รวมทั้งบรรยากาศสิ่งแวดล้อม  ภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น
สวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ส่วนที่  2 กำรด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 25๖๒ 

วัตถุประสงค์ 
1. การจัดท ารายงานน าเสนอภาพรวมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  เพื่อพัฒนางานภายใต้กระบวนการ

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

ประจ าปีงบประมาณ 25๖๓  เพื่อปรับปรุงการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ในปี 
งบประมาณ 25๖๓  ต่อไป 

3. เพื่อเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ เผยแพร่แก่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้ากลุ่มงานและประชาสัมพันธ์
ให้กับผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ 

ขอบเขต 
1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ 25๖๓  ระยะเวลา วันที่ 1 ตุลาคม     

25๖๒ ถึงวันที่ 30 กันยายน 25๖๓ 
2. การรายงานเป็นการสรุปผล  การด าเนินงานในด้านผลงานและงบประมาณการด าเนินการ 
3. คณะกรรมการแผนงาน  รวบรวมข้อมูลสรุปงาน  จัดท าสรุปเป็นเอกสารรูปเล่ม  รายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  25๖๓ เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม 25๖๓ 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  ประชุมชี้แจงมอบหมายการด าเนินงานจัดท าประเมินผลตามรูปแบบ 

ที่ก าหนด 
2. คณะกรรมการด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มงานตามเวลาที่ก าหนด 
3. จัดท าสรุปภาพรวมภายใต้กรอบพันธกิจของโรงเรียน  เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค จากการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 25๖๓  ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีต่อไป 

4. จัดพิมพ์เอกสารรูปเล่มรายงานผลด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 25๖๓ รายงานต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเผยแพร่ให้บุคลากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  2 
เอกสำรที่เกี่ยวข้องประกอบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

กำรจัดสรรเงินงบประมำณแผนปฏิบัติกำรปี  25๖๓ 
) 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 
1 ได้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 256๓ โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน และเพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบางไกรนอก 
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
และสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยยึดหลักตามยุทธศาสตร์การบริหาร ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ในกำรบริหำร 
  ยุทธศาสตร์ที่  1     ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคง 
  ยุทธศาสตร์ที่  2     พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ยุทธศาสตร์ที่  3     พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4     สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ   
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  5     เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  

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 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือความเป็นเลิศ 

2.5 โครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ 
2.6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
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2.7 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

2.8 โครงการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 

2.9 โครงการส่งเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 

2.10 โครงการส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

2.11 โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2.12 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.13 โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 

2.14 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ 

2.15 โครงการ STEM Education 
2.16 โครงการโรงเรียนสีขาว 
2.17 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

2.18 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

2.19 โครงการวันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

2.20 โครงการปลอดขยะ (Zero Waste) 
2.21 โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน 

สสวท. 

ยุทธศำสตร์ที่  3  พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3.1 โครงการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 

3.2 โครงการพัฒนาวิชาชีพ 

3.3 โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

3.4 โครงการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 

ยุทธศำสตร์ที่  4  สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อม
ล้ ำทำงกำรศึกษำ 
4.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

4.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

4.3 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

4.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน 

4.5 โครงการโรงเรียนสีขาว 

4.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

4.7 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน 

5.5 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

5.6 โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

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

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) โรงเรียน
วัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ปีงบประมาณ 256๓  ดังนี้ 

ที่ รำยกำร 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
หมำยเหต ุ

1 แผนงำนจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
งานจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

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

 
73,100 

 
 

32,300 
40,800 

 
1,700 บาท 

ต่อคน 
ต่อปี 

2 แผนงำนจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
งานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน : 
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

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

 
315,400  

 
 

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

 
1,900 บาท 

ต่อคน 
ต่อปี 

3 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) 
- เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 

(203 คนx20บาทx200 วัน) 

 
812,000 

 
20 บาท/คน/วัน 

4 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) 
     -     ค่าจ้างครูอัตราจ้าง 5 คน x 15,000 บาท  
     -     ค่าจ้างครูต่างชาติ 1 คน x 59,000 บาท  

 
900,000 
531,000 

 
12 เดือน 
9 เดือน 

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

 
180,000 

 
12 เดือน 

6 โรงเรียนวัดบำงไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
- รายได้สถานศึกษา 

 
77,100 

-ค่าสนับสนุนการศึกษา 
-เงินบริจาค 

รวม 2,888,600  
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กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ปีกำรศึกษำ 256๓ ดังนี้ 

รำยกำร งบประมำณเงินอุดหนุน หมำยเหตุ 
จ ำนวน (บำท) ร้อยละ  

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

 
170,680 
43,000 
6,600 

40,000 
16,820 

 
61.60 
15.52 
2.38 

14.43 
6.07 

* ค่าสาธารณูปโภค 
100,000 บาท 

 

รวม 277,100 100  
 
การพิจารณางบประมาณตามโครงสร้างการบริหาร 

 อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณปี 2563 ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้ม
พร้อมอุปถัมภ์) ครั้งที ่3 /2562 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ โครงกำร 
งบประมำณ (บำท) 

อุดหนุนรำย
หัวฯ 

รำยได้
สถำนศึกษำ 

อ่ืน ๆ 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 13,000   
2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 3,000   
3 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 32,600   
4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 45,610   
5 ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ 7,200   
6 ส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 5,000   
7 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 1,000   
8 พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 1,000   
9 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 1,250   

10 ส่งเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 8,200   
11 ส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 8,000   
12 อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2,000   
13 จัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 4,000   
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8,420  95,290 

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

(งบเรียนฟรี 15 ปี) 
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ที ่
โครงกำร งบประมำณ (บำท) 

 
อุดหนุนรำย

หัวฯ 
รำยได้

สถำนศึกษำ 
อ่ืน ๆ 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร (ต่อ) 
16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  262,891 

(งบเรียนฟรี 15 ปี) 
- ค่าหนังสือ
เรียน 
121,391 
- ค่าอุปกรณ์
การเรียน 
71,000 
- ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
70,500 

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

18 STEM Education 3,000   
19 โรงเรียนสีขาว 2,000   
20 โรงเรียนประชารัฐ 4,500  89,225(CP ALL) 
21 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาผ่าน

ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
4,000   

22 โรงเรียนสุจริต พินิจคุณธรรม 1,500   
23 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 3,000   
24 โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 
1,000   

รวมงบประมำณกลุ่มบริหำรวิชำกำร 170,680  472,406 
กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 2,000   
2 การควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้

งบประมาณ 
1,600   

3 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 3,000   
รวมงบประมำณกลุ่มบริหำรงบประมำณ 6,600   
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1 พัฒนาวิชาชีพ 40,000   
2 เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน   30,000 
3 การขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

กระบวนการ (PLC) 
3,000   

รวมงบประมำณกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 43,000  30,000 



9 
 

ที ่
โครงกำร งบประมำณ (บำท) 

 
อุดหนุนรำย

หัวฯ 
รำยได้

สถำนศึกษำ 
อ่ืน ๆ 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 
1 ปรับปรุงอาคาร สถานที่และปรับภูมิทัศน์ 10,000 30,000 350,000 
2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2,000   
3 วันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 6,000   
4 โรงเรียน วัด บ้าน ประสานใจ 2,000   
5 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1,000 20,300 

(ประกัน) 
 

6 อาหารกลางวัน   812,000
(อบต.) 

7 โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ 2,000   
8 สร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 1,500   
9 ส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน   25,000(สหกร

ณ์) 
10 พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 6,000  16,743 

(หนังสือเรียน) 
11 จัดการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น 1,000  120,000 

(ทุนการศึกษา) 
12 พัฒนาเว็บไซต์เพ่ือส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษา 2,000   
13 ส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 2,500   
14 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 100,000* 30,000  
15 โรงเรียนปลอดขยะ 2,000   
16 พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน 2,000   
17 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   9,250 (สพป.) 
รวมงบประมำณกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 140,000 80,300 1,332,993 
งบกลำง 
1 งบส ารองจ่าย 16,820   

รวมงบประมำณงบกลำง 16,820   
รวมงบประมำณทั้งหมด 377,100 80,300 1,835,399 

2,292,799 
 

 



บทท่ี  3 
กำรใช้งบประมำณตำมโครงกำร 

กำรจัดกำรศึกษำตลอดปีงบประมำณ พ.ศ.25๖๓ ได้ด ำเนินกำรตำมแผนโดยใช้งบประมำณ  ดังนี้ 

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

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

173,680 - 510,505 684,185 542,527 141,658 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

6,600 - - 6,600 3,076 3,524 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

43,000 - 30,000 73,000 69,825 3,175 

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

140,000 80,300 1,332,993 1,553,293 994,704 558,589 

 จากตาราง การด าเนินการตามแผนโดยใช้งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พบว่า สามารถด าเนินการได้
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อาจท า
ให้กิจกรรมบางกิจกรรมต้องด าเนินการภายใต้มาตรการการเว้นระยะห่างเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ งบประมาณในแต่ละกิจกรรมจึงไม่ได้ใช้เต็มจ านวนที่ตั้งงบประมาณไว้ ท าให้มี
งบประมาณคงเหลือทุกกลุ่มงาน 



11 
 

สรุปงบประมำณโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
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บทท่ี  4 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปี  25๖๓ 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 
 โรงเรียนได้จัดท าโครงการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ  ตามที่
หลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  ทุกโครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี  จากความร่วมมือของผู้บริหาร  
คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน   
ตัวอย่ำงโครงกำร/กิจกรรมที่ประสบผลส ำเร็จ 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระ 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เป้าหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
๔. ความร่วมมือของบุคลากรทุกคนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ
เต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง 

 

ผลที่ได้รับจำกกิจกรรม 
  1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีกิจกรรมสนับสนุนด้านวิชาการท้ังในและนอกห้องเรียน 

2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉลี่ยทุกวิชา  ปีการศึกษา 2562 ดังนี้  
 ๓.๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2562 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  85.98 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  86.11 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  85.28 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  86.19 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  84.71 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  83.74   
๓.๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2562 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  8๖.9๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  8๕.๙๗ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  8๖.๔๙ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  86.๖๗ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  8๖.๔1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  83.๕๕   



๑๙ 
 

 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉลี่ยรายวิชา  ปีการศึกษา 256๒ ดังนี้ 
 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย    มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  87.๑๐ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  86.11 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  81.4๐ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    
  รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  8๖.๖๖ 
  รายวิชาประวัติศาสตร์     มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  84.๗๒  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ๙๐.๒๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ๙๐.๑5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และเทคโนโลยี   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  8๙.๑๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

  รายวิชาภาษาอังกฤษ     มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  86.๕๗ 
    รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  7๗.๘๔ 
  ๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉลี่ยรายวิชา  ภาคเรยีนที่ ๑ ปีการศึกษา 256๓ ดังนี้ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  87.๔๕ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  8๕.๙๙ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  8๒.๐๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    
  รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  8๖.๗๔ 
  รายวิชาประวัติศาสตร์     มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  84.๗๕  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ๙๐.๕๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ๙๑.๐๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และเทคโนโลยี   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  8๙.๕๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

  รายวิชาภาษาอังกฤษ     มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  86.๖๙ 
    รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ๘๐.๒๕ 
 
ปัญหำ / อุปสรรค 
  ๑. บางกลุ่มสาระมีกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ ท าให้มีปัญหาในการบริหารเวลา  และการ
บริหารงบประมาณ 
  2. กิจกรรมของกลุ่มสาระท่ีก าหนดไว้ในโครงการค่อนข้างมาก ท าให้มีการท างานทับซ้อนกันบ้าง 
  3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในรายวิชาเพ่ิมเติมมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง  
จ าต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ  และหาแนวทางแก้ไขต่อไป     
ข้อเสนอแนะ / รำยละเอียดอ่ืน ๆ 



๒๐ 
 

     1. กิจกรรมบางกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระสามารถน ามาบูรณาการร่วมกันได้   
     2. การส่งเสริมให้คณะครูสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ควบคู่ไปกับการท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาของผู้เรียน 
 

 
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อ
ความเป็นเลิศ 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เป้าหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
๔. ความร่วมมือของบุคลากรทุกคนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ได้รับจำกกิจกรรม 

1. ผลการทดสอบระดับชาติ NT ประจ าปีการศึกษา 256๒  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
คะแนนรวมทั้ง  ๒  ด้าน ร้อยละ 71.99  ได้เป็นล าดับที่ 1  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ความสามารถด้านภาษาไทย   ร้อยละ 66.74  ได้เป็นล าดับที่ 2  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์   ร้อยละ 77.24 ได้เป็นล าดับที่ 1  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2. ผลการทดสอบระดับชาติ O-net ประจ าปีการศึกษา 2561  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

คะแนนรวม  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้   ร้อยละ  ๓๗.๔๒ ไดเ้ป็นล าดับที่ ๑๔ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ร้อยละ 48.73  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ร้อยละ 32.59  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ร้อยละ 36.97  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ร้อยละ  31.39    

ปัญหำ / อุปสรรค 
  1. การด าเนินงานของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือความเป็นเลิศ ผลการด าเนินการ                
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ เนื่องจากการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 เลื่อนจากจัดการแข่งขัน
ไปในปีงบประมาณ 2563 
  2. การวางแผนการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ข้อเสนอแนะ / รำยละเอียดอ่ืน ๆ 
   การวางแผนจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับสถานการณ์  เพื่อให้เพียงพอในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

 ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
โครงการการควบคุม ตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการใช้
งบประมาณ 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เป้าหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
๔. ความร่วมมือของบุคลากรทุกคนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ได้รับจำกกิจกรรม 

๑. การบริหารงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 

๒. ระบบการตรวจสอบภายในของโรงเรียนเข้มแข็ง และเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 
๓. ระบบบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา 
๔. สามารถผ่านเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

 ปัญหำ / อุปสรรค 
เนื่องจากปีการศึกษา 2562  มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 2560 

ท าให้มีการปรับปรุงหนังสือเรียนเป็นหลักสูตรใหม่ ระดับชั้น ป. ๒ และ ป.๕ ท าให้มีปัญหาในการส่งหนังสือจาก
ผู้ขายเนื่องจากขาดตลาดและบริษัทผู้ผลิตผลิตได้ไม่ทัน ท าให้การเบิกจ่ายงบค่าหนังสือเรียนล่าช้าออกไป 
 
ข้อเสนอแนะ / รำยละเอียดอ่ืน ๆ 
 มีการจัดท าบัญชีคุมเป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย มีการจัดท าบัญชีเงินคงเหลือประจ าวันเป็นปัจจุบัน 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการเงินและพัสดุ 

 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เป้าหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
๔. ความร่วมมือของบุคลากรทุกคนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง 



๒๒ 
 

ผลที่ได้รับจำกด ำเนินงำน 
๑. การบริหารงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบ

ของทางราชการ 
๒. ระบบการบริการว่องไวและบริการด้วยความเต็มใจยิ้มแย้มแจ่มใส 
๓. ระบบบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา 
๔. สามารถผ่านเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

 ปัญหำ / อุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ / รำยละเอียดอ่ืน ๆ 
 การเบิกจ่ายการเงินและพัสดุเป็นไปตามระเบียบและมีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ ไม่มี
ความล่าช้าในการเบิกจ่าย 
 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เป้าหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
๔. ความร่วมมือของบุคลากรทุกคนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง 

ผลที่ได้รับจำกด ำเนินงำน 
๑. การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษา 
๒. นักเรียนได้รับสิทธิประโยชน์จากนโยบายของรัฐ 
๓. โรงเรียนเบิกจ่ายงบประมาณเงินสนับสนุนการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานได้ถูกต้องตามระเบียบ 
ปัญหำ / อุปสรรค 
          - มีการสั่งซื้อหนังสือรอบเพ่ิมเติม เนื่องจากมีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนเพ่ิมเติม อีกทั้งด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้การเปิดเรียนเลื่อนจากวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ท าให้การด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของหนังสือเรียนรอบสองด าเนินการได้ล่าช้าและเกิน
ปีงบประมาณ 
ข้อเสนอแนะ / รำยละเอียดอื่น ๆ 
  -  
 
 



๒๓ 
 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
โครงการอาหารกลางวัน 

 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เป้าหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
๔. ความร่วมมือของบุคลากรทุกคนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ได้รับจำกด ำเนินงำน 
  1. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อร่างกายเพียงพอต่อความต้องการ  
    2. นักเรียนส่วนใหญ่พึงพอใจกับรายการอาหารที่จัดให้ โดยประเมินจากการรับประทานอาหารได้หมด 
และจากการเติมอาหารของนักเรียน  
    3. นักเรียนได้รับความรู้เรื่องโภชนาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงรู้จักเลือกรับประทาน 
และมีความพอประมาณในการรับประทาน  
    4. การจัดระเบียบวินัยในการใช้บริการของโรงอาหาร ช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นและดูเรียบร้อย 
สวยงาม  
    5. นักเรียนรู้จักความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการใช้โรงอาหาร และการดูแลรักษาความสะอาดโดย
เจ้าหน้าที่กลุ่มสี 
ปัญหำ / อุปสรรค 
  1. ถึงแม้นักเรียนจะทราบถึงประเภทของอาหารที่มีคุณค่า แต่ในทางปฏิบัตินักเรียนบางส่วนยังคง เลือก
ซื้ออาหารตามความชอบของตนเอง และนักเรียนบางส่วนยังคงซื้ออาหารอื่นมาเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นความพอดี 
    2. ผู้ปกครองบางคนตามใจบุตรหลานในเรื่องการบริโภค ท าให้มีปัญหาในการรับประทานอาหารที่ 
โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1               
ข้อเสนอแนะ / รำยละเอียดอ่ืน ๆ 
  1. ขอความร่วมมือจากคุณครูที่ท าการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดแทรกความรู้ในเรื่องประโยชน์ 
ของการรับประทานอาหารที่มีคุณค่า รวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณในการ 
รับประทานด้วย 
   2. ให้ประธานกลุ่มสีท าหน้าที่ในการปล่อยแถวนักเรียน เพ่ือเดินเข้าสู่โรงอาหาร และรักษาระเบียบ วินัย
ของน้อง ๆ จนกว่าจะเริ่มรับประทานอาหาร 
    3. ในขณะรับประทานอาหารนักเรียนมักจะพูดคุยเสียงดัง ขอความร่วมมือจากคุณครูที่ท าหน้าที่ครูเวร ใน
วันนั้น ๆ ตักเตือนด้วย     



๒๔ 
 

 
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

 

๑. งบประมาณจากทางราชการ 
๒. เป้าหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม 
๓. ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
๔. ความร่วมมือของบุคลากรทุกคนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๕. งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง 

 
ผลที่ได้รับจำกด ำเนินงำน 

๑. สถานศกึษาที่ได้รับการติดตาม   ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
๒. สถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของ  สพท. 
๓. สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ระดับปฐมวัย   

ระดับ  ดีเลิศ 
๔. สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  ระดับ  ดีเลิศ   
๕. ผู้รับการบริการ  มีความพึงพอใจในการส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๖. โรงเรียนได้ผ่านการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา  ระดับ  ดีเลิศ   
๗. สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียน  มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน  ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
๘. รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

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

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ 1  ได้ระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2  ได้ระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3  ได้ระดับ ยอดเยี่ยม 

 ปัญหำ / อุปสรรค 
  - 
ข้อเสนอแนะ / รำยละเอียดอ่ืน ๆ 
  การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 



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  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส 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             
                   และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมำก 

มำตรฐำน  ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา                    

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้กำรส่งเสริม   ระดับกำรศึกษำปฐมวัย    
มำตรฐำน  ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
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 
               ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ตั้งแต่  ๘๐  คะแนนขึ้นไป                         ใช่    ไม่ใช่ 
               มีตัวบ่งชี้ที่ได้รับระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งช้ี จำก ๑๒  ตัวบ่งชี้                 ใช่    ไม่ใช่ 
               ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภำพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่    ไม่ใช่ 
ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย (๒-๕ ) 
                  สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ    ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ   

 



๒๖ 
 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ 
มำตรฐำนกำรศกึษำระดับประถมศึกษำ 

เพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน   ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ    
มำตรฐำน  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ๑๐.๐๐ ๙.๘๑ ดีมำก 
มำตรฐำน  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  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  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส 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  ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

มำตรฐำน  ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้กำรส่งเสริม   ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ    
มำตรฐำน  ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 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 
               ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ตั้งแต่  ๘๐  คะแนนขึ้นไป                         ใช่    ไม่ใช่ 
               มีตัวบ่งชี้ที่ได้รับระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งช้ี จำก ๑๒  ตัวบ่งชี้                 ใช่    ไม่ใช่ 
               ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภำพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่    ไม่ใช่ 
ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับประถมศึกษำ 
                  สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ    ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ   

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



๒๗ 
 

ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Teast : NT) 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

สำระวิชำ จ ำนวน 
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ ำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก 

ความสามารถด้าน
ภาษาไทย 

25 66.74 11.32 66.74 - 8.00 48.00 44.00 

ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ 

25 77.24 13.48 77.24 - 4.00 16.00 80.00 

เฉลี่ยร้อยละ  71.99 22.52 71.99 - 6.00 32.00 62.00 
 

ผลทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (Ordinary National Educational Test : O-NET) 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

สำระวิชำ จ ำนวนคน คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

เฉลี่ยร้อยละ 

ภาษาไทย 28 48.73 13.59 48.73 
คณิตศาสตร์ 28 32.59 12.57 32.59 
วิทยาศาสตร์ 28 36.97 15.58 36.97 
ภาษาต่างประเทศ 28 31.39 12.66 31.39 

เฉลี่ยร้อยละ  37.42   
 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนโดยใช้ข้อสอบกลำง  ปีกำรศึกษำ 2562 
 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๒ 
 

สำระวชิำ จ ำนวน
คน 

คะแนนเฉลี่ย เฉลี่ยร้อยละ จ ำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 
ไม่ผ่ำน ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก 

ภาษาไทย 24 27.88 55.75 - 12.50 37.50 20.83 29.17 
คณิตศาสตร์ 24 22.92 45.83 - 16.67 45.83 20.83 16.67 
วิทยาศาสตร์ 24 29.08 58.17 - 12.50 16.67 41.67 29.17 
ภาษาอังกฤษ 24 27.08 54.17 - - 37..50 45.83 16.67 
เฉลี่ยร้อยละ  26.74 53.48 - 13.89 33.33 32.29 22.92 

 
 
 



๒๘ 
 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๔ 
 

สำระวิชำ จ ำนวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

เฉลี่ยร้อย
ละ 

จ ำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 
ไม่ผ่ำน ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก 

ภาษาไทย 19 66.34 66.34 - 5.26 10.53 42.11 42.11 
คณิตศาสตร์ 19 45.00 45.00 - 10.53 47.37 42.11 - 
วิทยาศาสตร์ 19 40.58 40.58 - 5.26 78.95 15.79 - 
ภาษาอังกฤษ 19 40.37 40.37 - 10.53 68.42 21.05 - 
เฉลี่ยร้อยละ  48.07 48.07 - 7.90 51.32 30.27 42.11 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๕ 
 

สำระวิชำ จ ำนวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

เฉลี่ยร้อย
ละ 

จ ำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 
ไม่ผำ่น ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก 

ภาษาไทย 36 50.39 50.39 - 2.78 44.44 47.22 5.56 
คณิตศาสตร์ 36 39.33 39.33 - 5.56 80.56 13.86 - 
วิทยาศาสตร์ 36 51.53 51.53 - - 41.67 55.56 2.78 
ภาษาอังกฤษ 36 42.11 42.11 - 22.22 47.22 22.22 8.33 
เฉลี่ยร้อยละ  45.84 45.84 - 10.19 53.47 34.72 5.56 

 

ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ระดับชั้น 

 

จ ำนวน นร. 

ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ 21 21 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 24 24 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 29 29 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 19 19 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 36 36 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 29 29 - - - 

รวม 158 158 - - - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 100 - - - 



๒๙ 
 

ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
ระดับชั้น 

  

จ ำนวน นร.
ทั้งหมด 

(กำรอ่ำนคิด วิเครำะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ 21 - 12 8 1 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 24 - 16 7 1 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 29 1 15 11 2 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 19 - 11 8 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 36 - 11 23 2 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 29 - 13 12 2 2 

รวม 158 1 78 69 8 2 
เฉลี่ยร้อยละ 100 0.65 49.36 43.67 5.06 1.26 

 
ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน  ๕  ด้ำน 

ชั้น จ ำนวนนร. 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมนิผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด(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 ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมนิตำมเกณฑ์

ระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
ระดับ 

5 
รวม ร้อยละ 

ชั้นป. 1 21 21 21 21 21 21 1 1  19 21 100 

ชั้นป. 2 24 24 24 24 24 24 2 3 19 24 100 

ชั้นป. 3 29 29 29 29 29 29 1 4 24 29 100 

ชั้นป. 4 19 19 19 19 19 19 1 2 16 19 100 

ชั้นป. 5 36 36 36 36 36 36 2 4 30 36 100 

ชั้นป. 6 29 29 29 29 29 29 1 1 27 29 100 

รวม 158 158 158 158 158 158 8 15 135 158 100 

ร้อยละของนักเรียน 
100 100 100 100 100 100 100  ระดับดี-ดีเย่ียม 

 



๓๐ 
 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดบำงไกรนอกที่จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  
ปีกำรศึกษำ 25๖2 

 

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 
นักเรียนที่ จบการศึกษา ชั้น ป.6 15 16       15 ๑6 31 
ศึกษำต่อ            
  1. โรงเรียนเดิม            
  2. โรงเรียนอ่ืน สังกัด สพฐ.   14 ๑5 1 ๑ - - 15 16 31 
  3. โรงเรียนสังกัดเอกชน - - - - - - - - - - - 
  4. โรงเรียนพระปริยัติธรรม          

- 
 

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

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



31 
 

เกียรติประวัติผลงำนดีเดน่ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
รางวัลประเภท    สถานศึกษา 

 
 

ที ่ ชื่อรำงวัล จำก
หน่วยงำน 

วันที่รับรำงวัล/
ประเภท 

๑ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน  
หนึ่งนวัตกรรม  ประจ าปี ๒๕๖๒ “ระดับประเทศ”เรื่องการ
สร้างสื่อจากฐานชุมชนสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียน 

คุรุสภา ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓  

๒ โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  เนื่องในวัน
ครูแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

คุรุสภา ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 

๓ ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  มีคะแนนเฉลี่ยรวม ๒ ด้าน สูงเป็นล าดับที่ ๑ ของเขต
พ้ืนที่การศึกษา  

สพป.นนทบุรี
เขต ๑ 

๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๔ ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  มีคะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์ สูงเป็นล าดับที่ ๑ ของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพป.นนทบุรี
เขต ๑ 

๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๕ ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  มีคะแนนเฉลี่ยด้านภาษาไทย สูงเป็นล าดับที่ ๒ ของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

สพป.นนทบุรี
เขต ๑ 

๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๖ 
 

ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาด
กลาง  ระดับทอง  (อันดับที่  ๓)   

สพป.นนทบุรี
เขต ๑ 

๗  สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๓   

 

๗ รางวัลทรงคุณค่า  สพฐ  OBEC AWARDS  ชนะเลิศระดับ
เหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยม  ประเภทประถมศึกษาขนาด
ใหญ่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

สพฐ. ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๘ ชนะเลิศ  แผนการจัดการเรียนรู้  และสื่อการเรียนรู้คลิป VDO 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้
ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ปี ๒๕๖๓  

สพป.นนทบุรี
เขต ๑ 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๙ ชนะเลิศ  การประกวด  Video  Clip  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ  ปี  ๒๕๖๓  พิจารณาคะแนนจาก
คณะกรรมการตัดสิน 

สพป.นนทบุรี
เขต ๑ 

๓๐  กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๓   

๑๐ รองชนะเลิศอันดับที่  ๒  การประกวด  Best  Practice  การ
พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย  ปี  ๒๕๖๓   

สพป.นนทบุรี
เขต ๑ 

๓๐  กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๓   
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รางวัลประเภท     ครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ตัวอย่าง) 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ –ชื่อสกุล ผู้รับรำงวัล ชื่อรำงวัล จำกหน่วยงำน วันที่รับรำงวัล/
ประเภท 

๑ น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 
น.ส.นุชรภีรณ์  จันทร์สิงห ์

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการ
แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – 
๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

๗ – ๙ ธ.ค.  
๒๕๖๒ 

๒ น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง  กิจกรรม
การแข่งขันกิจกรรมประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ งาน
ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม นั ก เ รี ย น 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

๗ – ๙ ธ.ค.  
๒๕๖๒ 

๓ น.ส.เพ็ญนภา พันพินิจ ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ระดับ 
“ดีมาก” การประกวดสื่อและ
นวัตกรรมในห้องเรียนที่เป็น
เลิศสอดคล้องกับการพัฒนา
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ของ
ผู้เรียน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรีเขต ๑ 

 

๒๘ กันยายน 
๒๕๖๓ 

๔ น.ส.รวงทอง  มาตผล   ชนะเลิศ  การประกวด  
Video  Clip  กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์
ฯ  ปี  ๒๕๖๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรีเขต ๑ 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ 

๕ น.ส.ชฎาพร  เสาร์ค า   รองชนะเลิศอันดับที่  ๒  การ
ประกวด  Best  Practice  
การพัฒนาการอ่านการเขียน
ภาษาไทย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรีเขต ๑ 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ 
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รางวัลประเภท     นักเรียน (ตัวอย่างรางวัลระดับชาติ) 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ –ชื่อสกุล ผู้รับรำงวัล ชื่อรำงวัล จำกหน่วยงำน วันที่รับรำงวัล/
ประเภท 

๑ ด.ญ.ภาวิณี  นันท ี
ด.ช.พัฒฏิพงษ์  อภิชาตโยธิน 
ด.ช.รัชพล  ยืนยง 
ด.ญ.กาญจนา  ค าฟู 
ด.ญ.พริมา  แก้วลัดดา 
ด.ญ.ดารากรณ์  อินทร์นุ่มพันธ์ 
ด.ญ.พรธิภา  เหมจั่น 
ด.ญ.ประภากร  สาสิงห์ 
ด.ญ.ณัฐรดา  ทักษิณไศล 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรม
สภ า นั ก เ รี ย น  ร ะดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่  ๑  – ๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 

คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

๗ – ๙ ธ.ค.  
๒๕๖๒ 

๒ ด.ญ.กุลิสรา  เทียนทอง 
ด.ญ.เปมิศา  จูฑะจันทร์ 
ด.ญ.ณิชาพัชญ์  ข าภู่ 
ด.ญ.อริสา  เหลือจันทร์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรม
ก า ร ป ร ะ ก ว ด โ ค ร ง ง า น
คุ ณ ธ ร ร ม  ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่  ๑  – ๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 

คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

๗ – ๙ ธ.ค.  
๒๕๖๒ 

๓ ด.ญ.ณัฐรดา  ทักษิณไศล 
ด.ญ.กรภัทร  เจียมอนุสรณ์ 
ด.ช.เศรษฐสิทธิ์  จ าปาทอง 
ด.ช.ณัฐชัย  รอดอ าไพ 
ด.ญ.ณัฐธิดา  นิลประภา 
ด.ช.นิภัทร์  ลับกิ่ม 
ด.ญ.ปิยาภรณ์  แจ่มนาม 
ด.ญ.พิชญาภา  ทองเผือก 
ด.ญ.สุภัสสร  ทองมอญ 

เป็นผู้ พัฒนานวัตกรรมที่
ได้ รั บ รางวั ลผลงานหนึ่ ง
โรงเรียน  หนึ่ งนวัตกรรม 
ป ร ะ จ า ปี  ๒ ๕ ๖ ๒ 
“ระดับประเทศ” รางวัล
ระดับเหรียญทอง เรื่องการ
สร้างสื่อจากฐานชุมชนสู่การ
เรียนการสอนในชั้นเรียน 

คุรุสภา ๑๖  มกราคม  
๒๕๖๓ 



๓๔ 
 

บทท่ี  5 
อภิปรำยภำพรวม  ปญัหำ / อุปสรรค   

  
 ภายใต้กรอบพันธกิจของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จากการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 25๖๓ และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการวางแผนพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนในปีต่อไป 

1.  จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัยและธรรมชาติของนักเรียน 
  2.  จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศต่างๆ 
  3.  จัดการเรียนรู้ทั้งที่เป็นสากล  และวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 
  4.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามของไทย และความมีระเบียบวินัย 
  5.  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม พลังงาน  รวมถึงการใช้อย่างคุ้มค่าและ
ประหยัด 
  6.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  7.  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีทักษะตามกลุ่มสาระ  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสารสองภาษาเพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการปฏิรูปการศึกษา 

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

1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามีแนวโน้มสนใจการเรียนลดลง ติดเกม ติด Social Network 
พักผ่อนไม่เพียงพอ ท าให้นักเรียนขาดความพร้อมในการเรียน เป็นปัญหาและอุปสรรคในการที่
จะพัฒนาการเรียนรู้ด้านอ่ืน ๆ  

2. นักเรียนบางกลุ่มอ่าน เขียนไม่คล่องและเรียนรู้ได้ช้ากว่าคนอื่น 
  ข้อเสนอแนะ 

1. จัดให้มีการสอนเสริมทักษะพ้ืนฐานวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
แก่นักเรียนกลุ่มท่ีเรียนรู้ได้ช้า  

2. จัดกิจกรรมพ่อแม่บุญธรรม เพ่ือฝึกฝนนักเรียนกลุ่มที่อ่าน เขียนไม่คล่อง โดยให้คุณครูทุกคนเป็น
พ่อแม่บุญธรรมที่คอยสอนและพัฒนาศักยภาพการอ่าน เขียนของนักเรียนกลุ่มนี้ 

3. เยี่ยมบ้าน พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองกรณีนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียน 
 
 



๓๕ 
 

2.  จัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในกำรแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งสำรสนเทศต่ำงๆ  

  ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลหาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
  ปัญหำ/ อุปสรรค 

1. สื่อ Social Network ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ท าให้นักเรียนอาจพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์และเกิดเป็นพฤติกรรมเลียนแบบ 

2. แหล่งเรียนรู้  ICT  ไม่เพียงพอ นักเรียนยังไม่สามารถใช้ได้อย่างทั่วถึง 
  ข้อเสนอแนะ 

1. จัดหางบประมาณ  สนับสนุน  ให้มีห้องเรียน  IT  เพ่ิมขึ้นอย่างพอเพียง 
2. ติดตามผลการน าคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ถูกต้อง

เหมาะสม  โดยสอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้ 

3.  จัดกำรเรียนรู้ทั้งที่เป็นสำกล  และวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 

  โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยมีการสอดแทรกกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมในวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมสากล
และประเพณีท้องถิ่น เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป ท าให้นักเรียน
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เช่น วันคริสมาสต์ ประเพณีตักบาตรพระ ๑๐๘ ประเพณีแห่เทียน
พรรษาทางน้ า   เป็นต้น   

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

  ข้อเสนอแนะ 
  - จัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการ
ประสานความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพ่ือประสิทธิภาพและความยั่งยืนของกิจกรรม
ตามความเหมาะสม 

4.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำมของไทย และควำมมีระเบียบวินัย 

  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและความมี
ระเบียบวินัย โดยบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมไปถึงมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและความมีระเบียบวินัยให้แก่นักเรียน เช่น กิจกรรมการสวดมนต์ยาวใน
ทุกวันศุกร์ การจัดกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม เป็นต้น 

  ปัญหำ / อุปสรรค 
- ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ งดกิจกรรมการรวมตัวกันเพ่ือสวดมนต์ยาวในทุกวันศุกร์ เนื่องจาก 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม 



๓๖ 
 

 ข้อเสนอแนะ 
  - จดักิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคลองกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น แบ่งชั้นพ้ืนที่ที่ให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมหน้าเสาธง ให้นักเรียนแต่ละ
ระดับชั้นสวดมนต์ทุกวันศุกร์ในห้องเรียนของตนเอง เป็นต้น 

5.  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำของสิ่งแวดล้อม พลังงำน  รวมถึงกำรใช้อย่ำงคุ้มค่ำและประหยัด 

  โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 
พลังงาน การใช้พลังงานโดยค านึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด  

 ปัญหำ / อุปสรรค  
 - นักเรียนบางคนเมื่อเปิดน้ าและเปิดไฟเพ่ือใช้งานแล้วลืมปิด 

  ข้อเสนอแนะ 
 - ติดป้ายเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ เพื่อเตือนให้นักเรียนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

และมีการเน้นย้ าในกิจกรรมหน้าเสาธงและโฮมรูมอย่างสม่ าเสมอ  

6.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ด าเนินชีวิตตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจหลักของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กิจกรรมการออมเงิน กิจกรรมการท า
รายรับรายจ่ายของตนเอง กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง เป็นต้น 

  ปัญหำ / อุปสรรค 
- ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ งดกิจกรรมกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม  
  ข้อเสนอแนะ 

- จดักิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยงดการรวมกลุ่ม เช่น กิจกรรม 
การออมเงิน  กิจกรรมการท ารายรับรายจ่ายของตนเอง เป็นต้น 

 
7.  พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรให้มีทักษะตำมกลุ่มสำระและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำร
สื่อสำรสองภำษำเพื่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมแนวกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

 โรงเรียนมีการส่งเสริมความรู้ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และการ
ใช้เทคโนโลยี มีการส่งครูเข้ารับการฝึกอบรม เชิญวิทยากรเข้ามาให้ความรู้ รวมถึงประสานความร่วมมือกับ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ในการสนับสนุนอาจารย์และวิทยากรมาให้ความรู้
ด้านเทคโนโลยีและด้านภาษา 
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ภำคผนวก 
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รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
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คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร   
ประจ ำปีงบประมำณ  25๖๓ 

 
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

1. นางสาลินี สุขศิริ   ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานที่ปรึกษา 
2. นายอนุวัตร ธิระมาร  หัวกลุ่มบริหารวิชาการ  ที่ปรึกษา 
3. นางสาวธนันพัชร์ โพธิ์งามพุ่ม หัวกลุ่มบริหารงานบุคคล  ที่ปรึกษา 
4. นางสาวเพ็ญนภา พันพินิจ  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  ที่ปรึกษา 
5. นางสาวธนันพัชร์ โพธิ์งามพุ่ม ธุรการวิชาการ   ที่ปรึกษา 
6. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     ที่ปรึกษา 

 
คณะผู้จัดท ำ 
 ๑. นางสาวพินทุสร แสงเนตร  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๒. นางสาวนุชรภีรณ์ จันทร์สิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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