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คำนำ 
 

   สารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์มากขึ้น ครูและบุคลากรของโรงเรียนจำเป็นต้องใช้สารสนเทศ        
ในการพัฒนางานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและศักยภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งในสังคมปัจจุบันสารสนเทศมีความ
ซับซ้อนและหลายรูปแบบ เป็นผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศต้องใช้ความรู้
และทักษะเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น    

         สารสนเทศทางการศึกษาโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 256๔       
ฉบับนี้ ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากฝ่าย/งาน/กลุ ่มสาระการเรียนรู้ ในด้านที่ เกี ่ ยวกับผลสำเร็จจาก         
การจัดการศึกษาการใช้ทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการ การจำแนกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จำแนกนักเรียนเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและปรับปรุงทางคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลและ
เพ่ือเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  

              ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตลอดจนทำให้สารสนเทศโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) จังหวัดนนทบุรีเล่มนี้ สำเร็จลุล่วง        
ไปได้ด้วยดี 
     

              หวังว่าสารสนเทศทางการศึกษาโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 256๔ 
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะครูและผู้ที่สนใจ หากมีข้อเสนอแนะอันจะทำให้สารสนเทศทางการศึกษาฉบับนี้            
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนยินดีที่จะรับ ข้อเสนอนั้น เพื่อปรับปรุงสารสนเทศ ให้ดีสมบูรณ์และมี
คุณค่ายิ่งข้ึนในโอกาสต่อไป  
          
 
 
 
                                                งานสารสนเทศทางการศึกษา 
                                                    โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 
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ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 

ประวัติโรงเรียน 
เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลตลาดขวัญ        

โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดลานนาบุญเป็นสถานที่เรียนอยู่ 5 ปี 
ในปี พ.ศ. 2498 กระทรวงศึกษาธิการให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง (ปัจจุบันรื้อ      

ไปแล้ว) 
ปีงบประมาณ 2499 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน เป็นเงิน 110,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2500 ได้รับงบประมาณจากระทรวงศึกษาธิการสร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง 
ปี พ.ศ.2502 นางน้อม หงสะเดช ได้บริจาคที่ดินด้านติดถนนประชาราษฎร์ให้โรงเรียน จำนวน 1 ไร่       

1 งาน และกระทรวงศึกษาธิการให้งบประมาณ 500,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 004 พิเศษมี 10 
ห้องเรียน ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องประชุมขนาด 9 x 12 เมตร 1 ห้อง 

ปี พ.ศ. 2509 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการสร้างอาคารเรียน เป็นเงิน 200,000บาท  
สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 4 ห้อง 

ปี พ.ศ. 2511 ได้รับงบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 360,000 บาท สร้างอาคารเรียน               
แบบ 017 ขนาด 8 ห้อง 

ปี พ.ศ. 2519 วันที่ 14 กรกฎาคม 2519 นางน้อม หงสะเดช ได้มอบที่ดินด้านติดถนนประชาราษฎร์  
เนื ้อที ่ 2 ไร่ 35 ตารางวา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื ่อสร้างอาคารเรียน  3 ชั ้น แบบ 506                 
จำนวน 12 ห้องเรียน 

ปี พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณจากราชการสร้างอาคารเรียนแบบ 518 ซึ่ง สำนักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดนนทบุรี ได้ยืมสถานที่เป็นที่ทำการ 

ปี พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 602/26 จำนวน 1 หลัง 10 ที่นั่ง 
ปี พ.ศ. 2536ได้ร ับงบประมาณจาก สปช.สร้างรั ้วด้านข้างและด้านหลังยาว321 เมตร ด้วยเงิน 

386,940 บาท โรงเรียนมีพื้นที่ทั ้งหมด 9 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมรวมทั้งสิ ้น 7 
อาคาร ใช้เป็นอาคารที่ทำการสำนักงานประถมศึกษา อำเภอเมืองนนทบุรี จำนวน 1 หลังและใช้เป็นสำนักงาน      
การประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 หลัง 

ปี พ.ศ. 2539 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรีได้ย้ายไปอยู่ที่ ทำการใหม่ที่ถนนรัตนาธิเบศร์ 
ปัจจุบันโรงเรียนจึงได้ใช้เป็นอาคารเรียนมีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง อาคารธุรการ 1 หลัง 
อาคารห้องประชุมประสงค์ชัยกุล 2 หลัง บ้านพักครู 2 หลังและบ้านพักครูสร้างเพิ่มจากเงินบริจาคเป็นห้องน้ำ  
ในตัว 4 ห้อง 
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          โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) มีสภาพแวดล้อมสังคมเมือง การคมนามคมสะดวกอยู่ใกล้
สถานที่สำคัญ เช่น วัดลานนาบุญ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีธ ัญญา สถาบันพัฒนาข้าราชการ                   
พลเรือน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ ชุมสายโทรศัพท์นนทบุรี องค์การโทรศัพท์       
แห่งประเทศไทย และท่ีทำการไปรษณีย์ตลาดขวัญ  
          วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายศรากร เสนะเวส ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ         
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) จนถึงปัจจุบัน 
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ข้อมูลจำเพาะ 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ)์ 

 

อักษรย่อ  ล.น. 
ที่ตั้ง   3 ถนนประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 
โทรศัพท์  0-2525-0353 โทรสาร 0-2526-8145 
พื้นที่   9 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา 
สีประจำโรงเรียน  น้ำเงิน – แดง 

 สีน้ำเงิน แสดงถึง ความหนักแน่นมั่นคง ความเด็ดเดี่ยว สุขุมเยือกเย็น และความมีศักยภาพ 
สีแดง แสดงถึง ความกระตือรือร้น การมีพลังและความทะเยอทะยาน 

ตราประจำโรงเรียน หมวกบัณฑิต หมายถึง การสร้างนักเรียนให้เป็นผู้มีความพร้อมทั้งความรู้ความสามารถ 
รวมถึงทักษะ ประสบการณ์ ไปจนประสบความสำเร็จทางการศึกษา 
หนังสือ หมายถึง การใฝ่รู้ใฝ่เรียนส่งเสริมให้เด็กเกิดความรู้ ความคิด และการเรียนรู้       
ขั้นพื ้นฐานตั ้งแต่ระดับปฐมวัย ซึ ่งเป็นการพัฒนาเพื ่อให้เกิดการเรียนรู ้ตลอดชีวิต         
สำหรับเด็ก 
ริบบิ้น หมายถึง ความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  

ธงประจำโรงเรียน มีสองสี คือ สีน้ำเงินและสีแดง สีน้ำเงิน แสดงถึง ความหนักแน่นมั่นคง ความเด็ดเดี่ยว
สุขุมเยือกเย็น และความมีศักยภาพ ส่วนสีแดง แสดงถึง ความกระตือรือร้น การมีพลัง
และความทะเยอทะยาน 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ) 
   ชื่อวิทยาศาสตร์: Cassia fistula 
ห้องเรียน  อนุบาล 1 – 2 – 2 ประถมศึกษา 4 – 3 – 3 – 4 – 3 – 3 
จำนวนห้องเรียน  25 ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน  ณ ๓1 มีนาคม 2564 จำนวน 732 คน 
สายบริหารสถานศึกษา       3  คน 
จำนวนข้าราชการครู                        ๒๘  คน 
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู (งบประมาณ อบจ.)    10 คน  
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู (งบประมาณ สพฐ.)     2  คน 
ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูผู้ช่วย (งบประมาณ รายได้สถานศึกษา) ๑        คน 
ครูชาวต่างชาติ                                      4  คน 
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (งบประมาณ สพฐ.)   1  คน 
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก (งบประมาณสถานศึกษา)   3  คน 
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ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งภารโรง (งบประมาณสถานศึกษา)    ๒  คน 
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ (งบจ้างเหมาบริการ)           1  คน 
หลักสูตร  หลักสูตรแกนการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนการศึกษา 
   ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
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รายนามผู้บริหารโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ)์ 

พุทธศักราช 2493 จนถึงปัจจุบัน 
 

ลำดับที่ ชื่อ ปีท่ีดำรงตำแหน่ง 

1 นายช่วง มะลิพันธ์ 
 

พ.ศ. 2493 – พ.ศ. 2495 
 

2 
 

นายคำ ระรื่น 
 

พ.ศ. 2495 – พ.ศ. 2501 

3 นางสาวอุไร ทัพภะพยัคฆ์ 
 

พ.ศ. 2501 – พ.ศ. 2509 
 

4 นายปริญญา นิรภัย 
 

พ.ศ. 2509 – พ.ศ. 2514 
 

5 นางพัชราภรณ์ พันธเสน 
 

พ.ศ. 2514 – พ.ศ. 2517 
 

6 นายประกอบ มิ่งเมือง 
 

พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2519 
 

7 นายประวัติ โรจนกิตติ 
 

พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2533 
 

8 นางสาวเฉลียว โตสวัสดิ ์
 

พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2542 
 

9 นายชูชาติ จิตร์อำไพ 
 

พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2549 
 

10 นายชูศักดิ์ เปรมปรีดา 
 

พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2558 
 

11 นายนิภางค์พล สุปิยพันธุ์ 
 

พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 
 

12 นายถวิล สมชื่น 
 

พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 
 

13 นายศรากร เสนะเวส 
 

16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน 
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แผนท่ีตั้งโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ)์ 
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สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้างการบริหารและภารกจิ 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) )มุ่งมั่นสร้างเสริมประสิทธิภาพเด็กและผู้เรียน ระดับการศึกษา
ปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สร้างการศึกษาให้กับชุมชนชาวตลาดขวัญ
อย่างยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

 

พันธกิจ (MISSION) 
1. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

อย่างมีคุณภาพ 
2. พัฒนาอาคารสถานที่และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ในการให้บริการทางการศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพและสนองความต้องการของชุมชมและท้องถิ่น 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ 
4. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม (บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเรยีนรู้   

สู่อาเซียน) 
5. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นนักคิดวิเคราะห์ และเป็นคนดีศรีเมืองนนท์ 
6. ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ (OBJECTIVE) 
1. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง  และมี

คุณภาพ 
2. โรงเรียนสามารถรองรับนักเรียนในเขตบริการให้ได้เรียนใกล้บ้านอย่างมีคุณภาพ 
3. นักเรียนเป็นนักคิดวิเคราะห์ และเป็นคนดีศรีเมืองนนท์ ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาสู่อาเซียน 
 

กลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ )น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์ (  มีกลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
     กลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับสถานศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพความทันสมัยของเทคโนโลยีทางการศึกษา 
            และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทางกายภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 4  สร้างหลักประกันมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  10 

 

รูปแบบการบริหารค่านิยมสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) พ.ศ. 2563 – 2566 
1. Proud Model ประกอบด้วย 
  P – Proactive   การทำงานเชิงรุก ทำงานอย่างมีสติ มีการวางแผนและความรับผิดชอบ 
  R – Result Orientate    มีเป้าหมายและมุ่งมั่นในการทำงาน 
  O – Ownership    มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ หรือมีส่วนร่วมในความเป็น 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์ ( )  
 U – Unity    การทำงานเป็นทีม 
  D – Delight Communication  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีความเป็นมิตรต่อกัน 
2. “LAN GROW UP” 
 ณ ลานแห่งนี้เราจะเติบโตไปด้วยกัน สร้างองค์กรที่ทันสมัยไปด้วยกัน กล่าวได้โดยสรุปคือ 
    LAN 
      L – Lannaboon primary school  โรงเรียนวัดลานนาบุญฯ 
      A – Awareness    การตระหนักรู้ 
      N – New normal   วิถีชีวิตใหม่ 
   GROW UP 
      G – GOAL     มีเป้าหมาย 
      R – Rational     มีหลักการ และเหตุผล 
      O – Organization Development  พัฒนาองค์กรให้ถึงเป้าหายให้ดียิ่งขึ้น 
      W – World Wide   เป็นมาตรฐานสากล 
      U – Unity     ด้วยความเป็นหนึ่ง 
      P – Productivity    เพ่ือประสิทธิผลอันสูงที่สุด 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
“มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” 
มีวินัย   หมายถึง การปฏิบัตินตามกฎระเบียบของโรงเรียน การมีวินัยในตนเอง เช่น การ                   

 มีระเบียบในการแต่งกาย วินัยในการเดินทาง การรักษาความสะอาด การแสดงความ 
เคารพอย่างไทย 

ใฝ่เรียนรู้   หมายถึง การแสวงหาความร ู ้จากแหล ่งเร ียนร ู ้ภายใน และภายนอกโรงเร ียน                      
 อย่างสม่ำเสมอ 

อยู่อย่างพอเพียง  หมายถึง มีความพอประมาณ ไม่ประมาท ความมีเหตุผลรอบคอบ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
 มีความสุข 
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ผังการบริหารราชการ โรงเรียนวัดลานนาบุญ )น้อม หงสะเดชอุปถมัภ์(  
ORGANIZATION CHART OF WATLANNABOON SCHOOL 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2  

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ )น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์(  

คณะที่ปรึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ชมรมผู้ปกครอง และครู 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ )น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์(  

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานบุคลากร กลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารกิจการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

รายวิชาภาษาไทย 

(A)  (B)  

(C) (D) 

 (E) 

รายวิชาคณติศาสตร ์

 รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม
วัฒนธรรม 

 
รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา 

 รายวิชาศิลปะ 

 รายวิชาภาษาตา่งประเทศ 

 รายวิชาศิลปะ 

 

หัวหน้าสายชั้น 

ปฐมวัย 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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อ้างอิง : กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังการบริหารราชการ โรงเรียนวัดลานนาบุญ )น้อม หงสะเดชอุปถมัภ์(  
ORGANIZATION CHART OF WATLANNABOON SCHOOL 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ (A) กลุ่มบริหารงบประมาณ (B) 

๑.งานพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
2.งานวางแผนงานด้านวิชาการ 
3.งานจัดการเรียนการสอน 
4.งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
5. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6 .งานวัดผล ประเมินผล และการเทียบ

โอนผลการเรียน 
7 .งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8 .งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 

 9.งานนิเทศการศึกษา 
10 .งานแนะแนว 
11 .งานพัฒนาระบบประก ันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12.งานประสานความร่วมมือการพัฒนา
วิชาการกับองค์กรอื่น 
13.งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
กับองค์กรอื่น 
14.งานจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการ 
15.งานพัฒนาและใช้สื ่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

1.งานจ ัดทำแผนงบประมาณและการขอตั้ง
งบประมาณ 
2.งานจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน 
3.งานอนุม ัติ  /ขอโอน และการเปลี ่ยน แปลง
งบประมาณ 
4.งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
5.งานตรวจสอบต ิดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ 
6.งานตรวจสอบต ิดตามและรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ 
7.งานระดมทร ัพยากรและการลงท ุน เพื่อ
การศึกษา 
8.งานกองทุนเพื่อการศึกษา 
9.งานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
10.งานพัสดุ 
11.งานกำหนดรูปแบบรายงาน หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์ 
12.งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
การจัดหาพัสดุ 
13.งานจัดหาพัสด ุ
14.งานควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจำหน่าย
พัสด ุ
15.งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
16.งานการเงิน 
17.งานบัญชีการเงิน 
18.งานรายงานทางการเงิน แบบพิมพ์ ทะเบียน 
และงบการเงิน 

กลุ่มบริหารงานบุคลากร (C) 

1.งานวางแผน และจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2.งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
3.งานการย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง และการออกจาก
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
4.งานเลื่อนขั้นเงินเดือน 
5.งานการลา 
6.งานการดำเนินการทางวินัย 
7.งานจัดทำทะเบียนประวัติ 
8.งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู 
9.งานยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
10.งานส่งเสร ิมวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
สำหรับข้าราชการครู 
11.งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
12.งานส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
13.งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1.งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
2.งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
3.งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4.งานธุรการ 
5.งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
6.งานสำมะโนผู้เรียน 
7.งานรับนักเรียน 
8.งานทัศนศึกษา 
9.งานประชาสัมพันธ์การศึกษา 
10.งานระบบควบคุมภายใน 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (D) 

กลุ่มบริหารจัดการพิเศษ (E) 

1.งานประสานและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา 
2.งานวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
3.งานระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
4.งานประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย 
5.งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
6.งานกิจการนักเรียน 
7.งานส่งเสร ิม สนับสนุน และประสานการจัด
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
8.งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น 
9.งานปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมนักเรียนและการ
ลงโทษนักเรียน 
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ศักยภาพและความต้องการของสถานศึกษา 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
ระดับปฐมวัย 
 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น 

 เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจำวันอย่างดี 
  

ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

        จุดเด่น 
          1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 2. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการ       
จัดประสบการณ์ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ    

 

         ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
         จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
         จุดเด่น 
                    1. เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุล 
                   2. เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
                    3. มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                    4. ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
           

  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จุดที่ควรพัฒนาและแก้ไข 
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   -  นักเรียนขาดความสามารถการเรียนรู้ด้วยโครงงาน สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
   -  ความสามารถทางวิชาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา

กำหนด 
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ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
- การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
- มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่สม่ำเสมอ 
- โรงเรียนยังไม่มีผลการจัดการศึกษาที่เด่น การขยายเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ

ในการจัดการศึกษาจึงยังขาดความเข้มแข็ง 
 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 - โรงเรียนขาดอุปกรณ ์ICT คอมพิวเตอร์ ทำให้ขาดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  
- ขาดการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
            - ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้าน การอ่านออก เขียนได้ การอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
            - นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
            - นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการจัดโครงการ ที่พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมที่พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนหลากหลาย 

 

ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
  - ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการงานทุกด้านอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำ

โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
  - โรงเรียนจัดการศึกษาโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  - มีงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
            - ครูพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ  
             - ครูมีความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนในด้านดนตรี ศิลปะการแสดง ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน และ
ท้องถิ่น 

   - ครูมีความรักเด็ก เอาใจใส่เด็ก และการมีปฏิสัมพันธ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

โอกาส  
   - ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน จึงอยากส่งบุตรหลานมาศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมาก 
   - ค่านิยมของผู้ปกครอง เอ้ือให้โรงเรียนสามารถคัดนักเรียนเข้าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร และหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเป็น

อย่างดี 
    - โรงเรียนมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่าง

หลากหลายนักเรียนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีทรงคุณค่าเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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    - โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้วัดและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับวัดเอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน 

 

อุปสรรค 
                การรับ – ส่งนักเรียน ส่งผลให้จราจรติดขัด เนื่องจากพื้นที่ภายในโรงเรียนไม่เพียงพอ
และบรเิวณโรงเรียนติดถนนใหญ่ 
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สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) เมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ภายในของ
โรงเรียนพบว่า มีปัจจัยภายนอก เอื้อต่อการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นอย่างดี ทั้งค่านิยมที่ดีของผู้ปกครองและ
นักเรียน การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเร ียนทั ้งจากผู ้ปกครองและหน่วยงานภายนอก                  
ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้วัด และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับวัด เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรยีน   
โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอต่อการเรียนรู้ของนักเรียน มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ทรงคุณค่า เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  

 

ด้านปัจจัยภายใน ที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียนประกอบด้วย ผู้บริหารมีกระบวนการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ครูร้อยละ 96 มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียน 
ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และครูมีความรักเด็ก เอาใจใส่เด็ก และการมี
ปฏิสัมพันธ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน แต่ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข คือ ความสามารถทางวิชาการ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และการจราจรติดขัดในช่วงเวลารับ  – ส่ง
นักเรียน 

 
แนวทางการจัดการศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย                 
ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนควรพัฒนางานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
แนวทางพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียน 
 1. ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำกิจกรรมใหม่ๆ 

2. การทำกิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
3. การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อน 

ออกจากห้องน้ำ ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
4. การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
5. การใช้คำพูดขอบคุณ ขอโทษ 

           6. การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
 

แนวทางพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
         1. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
         2. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
         3. กำหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
         4. โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
         5. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
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แนวทางด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
          1. จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

 2. พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื ่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐานในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนควรพัฒนางานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. แนวทางด้านผู้เรียน 

1.1 กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณลักษณะตาม               
อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รู้อย่างพอเพียง 
 1.2 จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น ได้แก่  โครงการ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจัดกิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 1.3 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตาม                
ที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด เช่น โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และกิจกรรมจิตอาสา 

1.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ / ความสามารถพิเศษตามความสนใจ เช่น กิจกรรมลดเวลาเร ียน              
และกิจกรรมชุมนุมให้มีความหลากหลาย 
2. แนวทางด้านการบริหารจัดการ 
  2.1 การบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ดำเนินการ SWOT ร่วมกันเพื่อกำหนดเป้าหมายและพันธกิจ 
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณในโครงการที่จำเป็นอย่างให้ เพียงพอตาม
โครงการบริหารงบประมาณ 
  2.2 พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีความสามารถด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ และพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในงานหน้าที่ ที่ตนเองได้รับผิดชอบเพื่อรองรับการทำงานได้อย่างมี
คุณภาพด้วยโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร โครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ต่าง ๆในท้องถิ่นท้ังหน่วยงาน ภาครัฐ
และเอกชน สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัด การศึกษาร่วมกัน ด้วยโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

2.3 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทันสมัยและเข้าถึงแหลงเรียนรู้อื่น ๆ ได้  เช่น โครงการ
สัมพันธ์ชุมชน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. แนวทางด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1 การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 3.2 พัฒนาครูทุกคนให้เข้าใจและสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดให้ผู้เรียนควรจัด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC 
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 3.3 นิเทศ ติดตามการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและ 
ประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และนำผลการประเมินไปใช้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ
ตามนโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนแบบ 3R8C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  19 

 

นายไพรัช พิทักษ์สาล ี
กรรมการผู้แทนชุมชน 

 

 

นางสมจิตร ทรงวัชราภรณ ์
กรรมการผู้แทนองค์กรท้องถิ่น 

 

 

นางวัชรินทร์ ประสาทงาม 
กรรมการผู้แทนศิษยเ์ก่า 

 

 

นางปิยธิดา ปิลันธนภาคย ์
กรรมการผู้แทนคร ู

 

 

นางอรทัย ทุมเชื้อ 
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 

 

 

นางผ่องจิตต์ จินดาหรา 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

 

นายศักดิ์สริิ พูลสวัสดิ ์
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

 

นางเบญจาญา สามวัง 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

 

นายประกอบ หมื่นพวง 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

 

นางสาวนันทนา ม่วงมิ่งสุข 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

 

นางสาวละเมียด แก้วใจ 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

 

นายศรากร เสนะเวส 
กรรมการ/เลขานุการ 

 

 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ)์ 

 

 
นางรำไพพรรณ ครองชนม์ 

ประธานกรรมการ 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

พระมหาชินวงษ ์ ชินวโส 
กรรมการผู้แทนพระภิกษุ 

พระสมชาย ปภาโส 
กรรมการผู้แทนพระภิกษุ 
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สภาพชุมชนโดยรวม 
 

 โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) มีสภาพชุมชนเป็นสังคมเมือง การคมนาคมสะดวก       
อยู่ใกล้สถานที่สำคัญหลายแห่งเช่น วัดลานนาบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (Big C) 
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีธัญญา สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
วิทยาเขตพระนครเหนือ ชุมสายโทรศัพท์นนทบุรีองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดขวัญ 
และท่าน้ำนนทบุรี  สำหรับท้องที ่อำเภอเมืองนนทบุร ี แบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น  10 ตำบล ได้แก่               
ตำบลสวนใหญ่ ตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางเขน ตำบลบางกระสอ ตำบลท่าทราย ตำบลบางไผ่ ตำบลบางศรีเมือง 
ตำบลบางกร่าง ตำบลไทรม้า และตำบลบางรักน้อย 
  

           มีประชากรในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี ประมาณ 367,189 คน สถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
โรงเรียน ได้แก่ วัดลานนาบุญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตลาดขวัญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี คอนโด                 
ศุภาลัยปาร์ค และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (Big C) เป็นต้น อาชีพหลักของชุมชน คือ ธุรกิจการค้าขายและการ
ให้บริการ อาทิ พนักงานบริการ พนักงานในร้านค้าและตลาด รับจ้างทั่วไป ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่รู้จักโดยทั่วไป คือ งานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองนนท์  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษาและจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของชาวนนทบุรี เพ่ือการเรียนรู้ สืบทอดและอนุรักษ์ 
 สถานที่สำคัญในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน มีดังนี้ 
 - ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า  
 - พิพิธภัณฑ์มนุษยชาติวิทยา เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย  

 - วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง มีพระมหาเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและ 
พระอุโบสถท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะอยุธยา  
 - พิพิธภัณฑ์บ้านดุริยางค์ศิลป์ (บ้านครูมนตรี ตราโมท) หรือ "บ้านโสมส่องแสง"  
 - พิพิธภัณฑ์เขาสัตว์ จัดแสดงนิทรรศการเขาสัตว์และโบราณวัตถุ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 16 ล้านปีถึง 100 ปี  
 - วัดสังฆทาน มี "หลวงพ่อโต" พระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถของวัด 
สิ่งที่สวยงามที่สุดในวัดนี้คือ พระวิหารทรงโรงที่มีจิตรกรรมฝาผนังทั้งสี่ด้าน  
 - วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วย
ทองแดงท้ังองค์ มีพระนามว่า "พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา"  
 - อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก มีศูนย์ศึกษาธรรมชาติ พืชพรรณ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำนานาชนิดอีกด้วย 
อาคารที่โดดเด่นที่สุดคือ "วิมานสราญนวมินทร์" เป็นอาคารพลับพลาทรงไทยตั้งอยู่กลางสระน้ำของอุทยาน 
 
 
 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  21 

 

 

 

 

 

 
สารสนเทศทีเ่กี่ยวข้องกับผู้เรียน 

 

     - ข้อมูลพื้นฐานนักเรยีน                           
     - ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของผู้เรยีน                   
    - คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผูเ้รียน                   
    - ผลงานและการแสดงออกของนักเรียน  
 - ข้อมูลนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
 - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                 - ข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

  - ข้อมูลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
                  - ข้อมูลการรับทุนการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  22 
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แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 
2564

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

 
ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน ปีการศึกษา 256๔ 

1. ข้อมูล จำแนกนักเรียนตามเพศ และช้ันเรียน ปีการศึกษา 256๓ – 256๔ 
 

ชั้นเรีย 
ชั้นเรียน 

ปีการศึกษา 256๓ ปีการศึกษา 256๔ 
ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
อ.1 1 17 12 29 1 1๑ 1๘ 29 
อ.2 2 18 24 42 2 ๒๕ ๑๘ 4๓ 
อ.3 2 26 28 54 2 2๕ 2๗ 5๒ 
ป.1 ๔ 48 46 94 ๔ 4๔ ๓๗ ๘๑ 
ป.2 3 56 47 103 3 ๔๒ 4๘ ๙๐ 
ป.3 4 64 59 123 ๓ ๕๖ ๔๗ 1๐๓ 
ป.4 3 57 45 102 ๔ ๖๓ ๕๙ 1๒๒ 
ป.5 3 62 51 113 3 ๕๓ ๔๘ ๑๐๑ 
ป.6 3 61 46 107 3 6๐ ๕๑ 1๑๑ 
รวม 2๕ 409 358 767 2๕ ๓๗๙ ๓๕๓ 7๓๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  23 
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๒. ข้อมูล จำแนกนักเรียนตามศาสนา และสัญชาติ ปีการศึกษา 256๔ 

ชั้นเรียน 
ศาสนา สัญชาติ 

พุทธ คริสต์ อิสลาม รวม ไทย อ่ืนๆ รวม 

อ.1 2๙ - - 29 2๙ - 29 

อ.2 4๑ ๑ ๑ 4๓ 4๒ ๑ 4๓ 

อ.3 5๑ - ๑ 5๒ 5๒ - 5๒ 

ป.1 ๘๑ - - ๘๑ ๘๐ ๑ ๘๑ 

ป.2 ๙๐ - - ๙๐ ๘๙ ๑ ๙๐ 

ป.3 1๐๓ - - 1๐๓ 1๐๓ - 1๐๓ 

ป.4 1๒๒ - - 1๒๒ 1๒๒ - 1๒๒ 

ป.5 ๑๐๐ - ๑ ๑๐๑ ๑๐๑ - ๑๐๑ 

ป.6 1๑๐ - ๑ 1๑๑ 1๑๐ ๑ 1๑๑ 

รวม 7๒๗ ๑ ๔ 7๓๒ 7๒๘ ๔ 7๓๒ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  24 
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แผนภูมิ จ านวนนักเรียนตามที่อยู่อาศัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมืองนนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ ปากเกร็ด บางบัวทอง ไทรน้อย นอกเขตจังหวัดนนทบุรี

๓. ข้อมูลจำแนกนักเรียนตามที่อยู่อาศัย ปีการศึกษา 256๔ 
 

อำเภอ อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
ในเขตจังหวดันนทบุร ี

- เมืองนนทบุรี ๒๑ ๓๒ ๓๖ ๕๕ ๗๒ ๘๐ ๙๔ ๗๙ 88 5๕๗ 

- บางกรวย 2 2 3 ๕ 4 ๔ 5 4 5 ๓๔ 

- บางใหญ่ 1 ๒ ๒ 3 ๔ 5 ๕ 3 ๙ ๓๔ 

- ปากเกร็ด 2 ๓ ๓ ๘ ๕ ๗ ๑๐ 4 ๓ ๔๕ 

- บางบัวทอง 1 ๒ ๒ ๓ ๒ 4 ๓ 3 2 ๒๒ 

- ไทรน้อย 1 1 2 2 1 ๔ ๓ 1 1 ๑๖ 

นอกเขตจังหวัดนนทบรุ ี ๑ ๑ ๔ ๕ ๒ ๓ ๒ 4 ๓ ๒๕ 

รวม 29 4๓ 5๒ ๘๑ ๙๐ ๑๐๓ ๑๒๒ ๑๐๑ 1๑๑ 7๓๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. ข้อมูล จำแนกนักเรียนตามสถานภาพบิดามารดา ปีการศึกษา 256๔ 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  25 
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อยู่ด้วยกัน แยกกันอยู่ หย่าร้าง เสียชีวิตท้ังคู่ บิดาเสียชีวิต มารดาเสียชีวิต แต่งงานใหม่ ไม่ทราบ

 

ชั้นเรียน 
อยู่

ด้วยกัน 
แยกกัน

อยู่ 
หย่า
ร้าง 

เสียชีวิต
ทั้งคู่ 

บิดา
เสียชีวิต 

มารดา 
เสียชีวิต 

แต่งงาน
ใหม่ 

ไม่
ทราบ 

รวม 

อ.1 1๒ ๑๐ 5 - ๑ 1 - - 29 

อ.2 2๒ 1๐ ๘ - ๒ ๑ - - 4๓ 

อ.3 2๘ 1๓ ๗ ๑ 2 1 - - 5๒ 

ป.1 ๔๖ ๒๐ ๙ ๒ 2 ๑ ๑ - ๘๑ 

ป.2 ๕๗ 2๐ ๙ ๑ ๒ 1 - - ๙๐ 

ป.3 ๖๓ 2๒ ๑๐ 3 ๒ 2 ๑ - 1๐๓ 

ป.4 ๖๕ ๓๑ 20 - 2 2 ๒ - 1๒๒ 

ป.5 ๖๒ 23 12 - 3 ๑ - - ๑๐๑ 

ป.6 5๙ 3๕ 1๑ 1 1 ๒ ๒ - 1๑๑ 

รวม 4๑๔ 18๔ ๙๑ ๘ ๑๗ ๑๒ ๖ - 7๓๒ 
 

 แผนภูมิ จำแนกนักเรียนตามสภาพครอบครัว ปีการศึกษา 256๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. ข้อมูล จำแนกนักเรียนตามการประกอบอาชีพของบิดา ปีการศึกษา 256๔ 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  26 
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เกษตรกร

รับจ้าง

ว่างงาน

 

ชั้นเรียน 
ข้าราชการ/
รฐัวิสาหกิจ 

นัก
ธุรกิจ/
ค้าขาย 

พนักงาน
บริษัท 

เกษตรกร รับจ้าง ว่างงาน รวม 

อ.1 ๕ 1๑ 2 ๒ 8 ๑ 29 
อ.2 ๙ ๑๑ 5 ๓ 13 2 4๓ 
อ.3 ๘ 11 8 5 15 5 5๒ 
ป.1 1๓ ๒๑ ๑๐ ๔ ๒๔ ๙ ๘๑ 
ป.2 15 2๖ ๘ ๕ ๒๕ 1๑ ๙๐ 
ป.3 11 ๒๕ 1๐ ๓ 4๗ ๗ 1๐๓ 
ป.4 10 3๖ 21 6 ๓๙ ๑๐ 1๒๒ 
ป.5 2๑ 1๕ 1๑ 5 41 8 ๑๐๑ 
ป.6 12 31 20 ๙ 33 6 1๑๑ 
รวม 1๐4 1๘๗ 9๕ ๔๒ 2๔๕ ๕๙ 7๓๒ 

 
แผนภูมิ จำแนกนักเรียนตามการประกอบอาชีพของบิดา ปีการศึกษา 256๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๖. ข้อมูล จำแนกนักเรียนตามการประกอบอาชีพของมารดา ปีการศึกษา 256๔ 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  27 
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ชั้นเรียน ข้าราชการ/
รฐัวิสาหกิจ 

นัก
ธุรกิจ/
ค้าขาย 

พนักงาน
บริษัท 

เกษตรกร รับจ้าง ว่างงาน รวม 

อ.1 ๖ ๙ ๓ 2 ๘ ๑ 29 
อ.2 ๕ 1๒ 5 ๔ 15 2 4๓ 
อ.3 ๗ ๑๘ ๖ 5 1๔ 2 5๒ 
ป.1 10 ๒6 ๑๐ ๗ ๒๕ ๓ ๘๑ 
ป.2 1๒ 2๔ 7 5 3๔ 8 ๙๐ 
ป.3 1๕ 2๒ 10 5 4๑ 10 1๐๓ 
ป.4 ๑๑ 34 21 8 ๓๙ 9 1๒๒ 
ป.5 ๑๙ 18 9 5 42 8 ๑๐๑ 
ป.6 10 33 20 10 33 ๕ 1๑๑ 
รวม 9๕ 19๖ 9๑ 5๑ 2๕๑ ๔๘ 7๓๒ 

 

แผนภูมิ จำแนกนักเรียนตามการประกอบอาชีพของมารดา ปีการศึกษา 256๔ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  28 

 

๗. ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามหมู่เลือด ปีการศึกษา 256๔ 

 

ระดับชั้น หมู่เลือด O หมู่เลือด B หมู่เลือด A หมู่เลือด AB รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

อ.1 ๕ 5 3 ๔ 4 4 2 2 29 
อ.2 ๙ ๑๐ ๗ 5 ๕ 4 ๑ 2 4๓ 
อ.3 ๑๐ ๑๒ ๙ ๕ 4 ๗ ๓ ๒ 5๒ 
ป.1 1๖ 1๕ ๑๑ ๑๑ ๙ ๘ ๗ ๔ ๘๑ 
ป.2 12 21 11 13 15 1๐ 5 3 ๙๐ 
ป.3 15 2๕ 11 13 11 17 6 ๕ 1๐๓ 
ป.4 24 2๖ 15 19 13 23 1 1 1๒๒ 
ป.5 18 2๑ 12 17 14 12 3 4 ๑๐๑ 
ป.6 27 2๕ 15 12 9 12 6 5 1๑๑ 
รวม 13๖ 16๐ 9๔ ๙๙ ๘๔ ๙๗ 3๔ 2๘ 7๓๒ 
 

แผนภูมิ จำแนกนักเรียนตามหมู่เลือด ปีการศึกษา 256๔ 
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สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  29 
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ปวดศีรษะ,เป็นไข้ ปวดท้อง,ท้องเสีย,โรคกระเพาะ ปวดประจ าเดือน

ปวดฟัน เป็นลม ลมพิษ

แมลงสัตว์กัดต่อย เลือดก าเดาออก อุบัติเหตุจาก กีฬา/ทั่วไป/บาดแผล/ข้อเทา้แพลง

นอนห้องพยาบาล ส่งโรงพยาบาล

๘. ข้อมูลสถิติการเข้ารับบริการห้องพยาบาลของนักเรียน ปีการศึกษา 256๔ 
 

อาการ มิ .ย .  ก .ค.  ส .ค.  ก .ย.  ต .ค.  พ .ย .  ธ .ค .  ม .ค.  ก .พ.  มี .ค.  รวม 
ปวดศีรษะ,เป็นไข้ 0 0 0 0 0 3 5 0 3 0 11 
ปวดท้อง,ท้องเสีย,โรคกระเพาะ 0 0 0 0 0 6 3 0 2 0 11 
ปวดประจำเดือน 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 
ปวดฟัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
เป็นลม 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 5 
ลมพิษ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
แมลงสัตว์กัดต่อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
เลือดกำเดาออก 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 
อุบัติเหตุจากกีฬา,ทั่วไป,บาดแผล,ข้อเท้าแพลง 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 6 
นอนห้องพยาบาล 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
ส่งโรงพยาบาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

สรุปรวม 0 0 0 0 0 17 11 2 10 0 40 
 

แผนภูมิ สถิติการเข้ารับบริการห้องพยาบาลของนักเรียน ปีการศึกษา 256๔ 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  30 

 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน
% % % % % % % % % % % % % % %

29 29 - 1 1 - - - 10 13 23 - 3 3 1 1 2
100 100 - 3.45 3.45 - - - 34.48 44.83 79.31 - 10.34 10.34 3.45 3.45 6.90
43 43 1 2 3 - - - 17 11 28 5 5 10 2 - 2
100 100 2.33 4.65 6.98 - - - 39.53 25.58 65.12 11.63 11.63 23.26 4.65 - 4.65
52 52 1 - 1 4 1 5 14 18 32 6 2 8 2 4 6
100 100 1.92 - 1.92 7.69 1.92 9.62 26.92 34.62 61.54 11.54 3.85 15.38 3.85 7.69 11.54
81 81 3 3 6 4 3 7 30 28 58 4 3 7 2 1 3

100 100 3.70 3.70 7.41 4.94 3.70 8.64 37.04 34.57 71.60 4.94 3.70 8.64 2.47 1.23 3.70
90 90 1 1 2 2 5 7 39 39 78 2 1 3 - - -
100 100 1.11 1.11 2.22 2.22 5.56 7.78 43.33 43.33 86.67 2.22 1.11 3.33 - - -
103 103 2 - 2 4 1 5 37 40 77 9 6 15 4 - 4
100 100 1.94 - 1.94 3.88 0.97 4.85 35.92 38.83 74.76 8.74 5.83 14.56 3.88 - 3.88
122 122 - - - - - - 48 53 101 12 5 17 3 1 4
100 100 - - - - - - 39.34 43.44 82.79 9.84 4.10 13.93 2.46 0.82 3.28
101 101 1 - 1 - 4 4 26 35 61 22 8 30 4 1 5
100 100 0.99 - 0.99 - 3.96 3.96 25.74 34.65 60.40 21.78 7.92 29.70 3.96 0.99 4.95
111 111 - - - - - - 41 40 81 19 9 28 1 1 2
100 100 - - - - - - 36.94 36.04 72.97 17.12 8.11 25.23 0.90 0.90 1.80

รวม
อ.1
-

ป.6 100 100 1.23 0.96 2.19 1.91 1.91 3.83 35.79 37.84 73.63 10.79 5.74 16.53 2.60 1.23 3.83

ท้วม
(+1.5 ถึง +2s.d)

อ้วน
(>2s.d)

สมส่วน

อ.1

อ.2

อ.3

ป.1

    (>-1.5 ถึง –2s.d)

ระดับช้ัน

จ านวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

(คน)

จ านวน
นักเรียน

ท่ีช่ัง
น้ าหนัก
และวัด
ส่วนสูง 
(คน)

ผอม
(s.d<-2)

ค่อนข้างผอม
(<-1.5 ถึง <-2s.d)

ภาวะโภชนาการ

ป.2

262

ป.4

ป.5

ป.6

732 732 9 7 16 14 14 28

ป.3

9 28277 539 79 42 121 19

9. ข้อมูลภาวะโภชนาการเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  31 
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แผนภูมิแสดงภาวะโภชนาการเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  32 

 

ผลพัฒนาคุณภาพเด็กระดับปฐมวัย 

๑. สรุปการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 

 

 
 

ระดับ
ชั้น 

 
จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด  
ระดับ

ปฐมวัย  
(คน) 

 
จำนวน
ผู้เรียน 
ปกติ

ทั้งหมด 
ระดับ

ปฐมวัย  
(คน) 

ผู้เรียนระดับปฐมวัยทีม่ีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี (3) จำแนกรายด้าน (คน) จำนวนผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน

พัฒนาการในระดับ 3   
ทั้ง 4 ด้าน 

 
ด้านร่างกาย 

 
ด้านอารมณ ์จิตใจ 

 
ด้านสังคม 

 
ด้านสตปิัญญา 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

อ. 1 29 29 27 93.10 27 93.10 26 89.65 26 89.65 26 89.65 
อ. 2 45 45 45 100.00 42 93.33 43 95.55 42 93.33 42 93.33 
อ. 3 49 49 47 95.91 45 91.83 46 93.87 46 93.87 45 91.83 
รวม 123 123 119 96.74 114 92.68 115 93.49 114 92.68 113 91.86 

 
สรุปการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564                                          
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 

 
 

ระดับชั้น 

 
จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด  
ระดับ

ปฐมวัย  
(คน) 

 
จำนวน
ผู้เรียน 
ปกติ

ทั้งหมด 
ระดับ

ปฐมวัย  
(คน) 

ผู้เรียนระดับปฐมวัยทีม่ีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี (3) จำแนกรายด้าน (คน) จำนวนผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน

พัฒนาการในระดับ 3   
ทั้ง 4 ด้าน 

 
ด้าน

ร่างกาย 

 
ด้านอารมณ ์จิตใจ 

 
ด้านสังคม 

 
ด้านสตปิัญญา 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

อ. 1 29 29 29 100.00 28 96.55 28 96.55 27 93.10 27 93.10 
อ. 2 43 43 43 100.00 42 97.67 42 97.67 42 97.67 42 97.67 
อ. 3 52 52 52 100.00 51 98.07 52 100.00 52 100.00 51 98.07 
รวม 124 124 124 100.00 121 97.58 122 98.38 121 97.58 120 96.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  33 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 

๒. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2564  
 

วิชา / คะแนนเฉลี่ยประจำปี ปี 2564 
  

วิชาภาษาไทย 76.25 
วิชาคณิตศาสตร์ 75.54 
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 76.60 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 78.34 
วิชาประวัติศาสตร์ 77.14 
วิชาสุขศึกษา 84.17 
วิชาศิลปะ 80.64 
วิชาการงานอาชีพ 80.56 
วิชาภาษาต่างประเทศ 77.65 
สาระเพ่ิมเติม  
วิชาอังกฤษสื่อสาร 81.45 
วิชาคอมพิวเตอร์สื่อสาร 78.55 

เฉลี่ยรวม 78.81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  34 

 

3. ข้อมูลผลสรุปการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 

แผนภูมิสรุปการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน (คน) 

ดีเยี่ยม 
(3) 

ร้อยละ 
ดี 

(2) 
ร้อยละ 

ผ่าน 
(1) 

ร้อยละ 
ไม่

ผ่าน 
(0) 

ร้อยละ 

รวมจำนวน
นักเรียน 

หมายเหตุ 
ที่ผ่านการ
ประมาณ 

ป.1 82 66 80.25 15 18.52 0 0 1 0.00 81 
เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ครบ
ร้อยละ 80 ทำให้ไม่ผ่าน
ตัวช้ีวัดในการวัดและ

ประเมินผลตามหลักสูตร 

ป.2 91 78 85.71 12 14.29 0 0 1 0.00 90 
เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ครบ
ร้อยละ 80 ทำให้ไม่ผ่าน
ตัวช้ีวัดในการวัดและ

ประเมินผลตามหลักสูตร 

ป.3 104 72 69.23 27 25.96 3 4.33 2 0.00 102 
เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ครบ
ร้อยละ 80 ทำให้ไม่ผ่าน
ตัวช้ีวัดในการวัดและ

ประเมินผลตามหลักสูตร 

ป.4 122 120 98.36 2 1.64 0 0 0 0.00 122  

ป.5 102 101 99.02 0 0.00 0 0 1 0.00 101 
เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ครบ
ร้อยละ 80 ทำให้ไม่ผ่าน
ตัวช้ีวัดในการวัดและ

ประเมินผลตามหลักสูตร 

ป.6 112 111 99.11 0 0.00 0 0 1 0.00 111 
เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ครบ
ร้อยละ 80 ทำให้ไม่ผ่าน
ตัวช้ีวัดในการวัดและ

ประเมินผลตามหลักสูตร 

รวม 613 548 89.40 56 9.23 3 3.32 6 0.00 607   
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สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  35 

 

4. ข้อมูลผลสรุปการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน (คน) 

ดีเยี่ยม 
(3) 

ร้อยละ ดี (2) ร้อยละ 
ผ่าน 
(1) 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน 

(0) 
ร้อยละ 

รวม
จำนวน
นักเรียน หมายเหตุ 

ที่ผ่านการ
ประเมิน 

ป.1 82 42 51.22 32 39.02 7 8.54 1 1.95 81 

เนื่องจากมีเวลาเรียน
ไม่ครบร้อยละ 80 ทำ
ให้ไม่ผ่านตัวช้ีวัดใน

การวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตร 

ป.2 91 52 57.14 37 40.66 1 2.20 1 1.10 90 

เนื่องจากมีเวลาเรียน
ไม่ครบร้อยละ 80 ทำ
ให้ไม่ผ่านตัวช้ีวัดใน

การวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตร 

ป.3 104 61 58.65 29 27.88 12 11.54 2 1.92 102 

เนื่องจากมีเวลาเรียน
ไม่ครบร้อยละ 80 ทำ
ให้ไม่ผ่านตัวช้ีวัดใน

การวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตร 

ป.4 122 102 83.61 20 16.39 0 0.00 0 0.00 122   

ป.5 102 101 99.02 0 0.00 0 0.00 1 0.98 101 

เนื่องจากมีเวลาเรียน
ไม่ครบร้อยละ 80 ทำ
ให้ไม่ผ่านตัวช้ีวัดใน

การวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตร 

ป.6 112 100 89.29 11 9.82 0 0.00 1 0.89 111 

เนื่องจากมีเวลาเรียน
ไม่ครบร้อยละ 80 ทำ
ให้ไม่ผ่านตัวช้ีวัดใน

การวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตร 

รวม 613 458 74.71 129 21.04 20 3.26 6 0.98 607   
 

 

 

 

 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  36 

 

แผนภูมิผลสรุปการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 
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สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  37 

 

5. ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                              
ปีการศึกษา 2564 

 

แผนภูมิสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                 
ปีการศึกษา 2564

 

ไทย (61) อังกฤษ (63) คณิต (64) วิทย์ (65) คะแนนรวมเฉลี่ย
ปี2563 51.7 42.85 27.13 32.43 38.53

ปี2564 50.73 37.07 35.50 35.63 39.73
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คะแนนเฉลี่ย O-NET ปี 2563-2564

ปี2563 ปี2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ผลการพัฒนา ร้อยละผลการ
พัฒนา (%) 

ภาษาไทย 51.70 50.73 -0.97 - 1.88 

ภาษาอังกฤษ 42.85 37.07 -5.78 -13.49 

คณิตศาสตร์ 27.13 35.50 +8.37 +30.85 

วิทยาศาสตร์ 32.43 35.63 +3.2 +9.87 

คะแนนรวมเฉลี่ย 38.53 39.73 +1.2 +3.11 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  38 

 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย รวม 2 ด้าน

ปีการศึกษา  2563 31.27 40.23 35.80

ปีการศึกษา  2564 63.94 63.28 63.61
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT ) ป. 3 ปี 2563 กับ ปี2564

ปีการศึกษา  2563 ปีการศึกษา  2564

6. ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2564 
 

 

 

แผนภูมิสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา ปีการศึกษา ผลการพัฒนา ปี 2563 กับ 2564 
ปี 2563 ปี 2564 ผลการพัฒนา ร้อยละผลการพัฒนา (%) 

ด้านคณิตศาสตร ์ 31.27 63.94 32.67 104.48 
ด้านภาษาไทย 40.23 63.28 23.05    57.30 
คะแนนเฉลี่ย 35.80 63.61 27.81    77.68 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  39 

 

7. ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง (Reading Test : RT) 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2564 
 

สมรรถนะ ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ผลการพัฒนา 

สพป . โรงเรียน สพป . โรงเรียน 
เพิ่มข้ึน 

)คะแนน(  
คิดเป็น
(%) 

การอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.58 36.51 70.85 90.47 53.96 147.80 

 S.D. 12.93 16.26 13.63 5.31     
การอ่านรู้เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.85 47.89 76.37 89.52 41.63 86.93 

 S.D. 9.03 9.64 8.58 3.24     
รวม 2 ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.72 42.20 73.60 90.00 47.80 113.27 

 S.D. 20.36 24.35 19.95 7.17     
 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบ RT ป .1 โรงเรียนวัดลานนาบุญฯ ปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรือ่ง รวม 2 ด้าน

ปีการศึกษา  2563 36.51 47.89 42.20

ปีการศึกษา  2564 90.47 89.52 90.00
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แผนภูมิเปรียบเทียบ RT ป.1 โรงเรียนวัดลานนาบุญฯ
ปี 2563 กับ ปี2564

ปีการศึกษา  2563 ปีการศึกษา  2564



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  40 

 

8. ข้อมูลการประเมินผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 

 
 

แผนภูมิสรุปข้อมูลการประเมินผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
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นักเรียนที่ส าเรจ็การศึกษา นักเรียนไม่ส าเร็จการศึกษา

จ า
นว
นน

กัเ
รีย
น 

(ค
น)

ชั้น จำนวนนักเรียน ปี 
2564 

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา นักเรียนไม่สำเร็จการศึกษา 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ป.6 61 51 112 60 51 111 1 0 1 
รวม 61 51 112 60 51 111 1 0 1 
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โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  41 

 

9. ข้อมูลจำแนกนักเรียนที่ไม่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

 

แผนภูมิ แสดงการจำแนกนักเรียนที่ไม่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
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อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

ผ่าน ไม่ผ่าน ออกระหว่างปี พกัการเรียน

ชั้น จำนวนนักเรียน ไม่ผ่านการ
ประเมิน 

ออกระหว่างปีการศึกษา 
ศึกษาต่อท่ีอ่ืน ออกกลางคัน รวมออกระหว่างปี พักการเรียน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

อ.1 11 18 29 - - - - - - - - - - 

อ.2 25 18 43 - - - - - - - - - - 

อ.3 25 27 52 - - - - - - - - - - 

ป.1 44 37 81 1 - - - - - - - - - 

ป.2 42 48 90 1 - - - - - - - - - 

ป.3 56 47 103 1 1 - - - - - - - - 

ป.4 63 59 122 - - - - - - - - - - 

ป.5 53 48 101 1 - - - - - - - - - 

ป.6 60 51 111 1 - - - - - - - - - 

รวม 379 353 732 5 1 - - - - - - - - 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  42 

 

 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 

1. ข้อมูลสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน (คน) 
 

ดี
เยียม 
(3) 

ร้อยละ 
ดี 

(2) 
ร้อยละ 

ผ่าน 
(1) 

ร้อย
ละ 

ไม่
ผ่าน 
(0) 

ร้อย
ละ 

รวมจำนวน
นักเรียน 

หมายเหตุ 

 

ที่ผ่านการ
ประเมิน 

 

ป.1 82 76 93.83 3 3.70 2 2.47 1 1.23 81 
เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่
ครบร้อยละ 80 ทำให้ไม่
ผ่านตัวช้ีวัดในการวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตร 

 

ป.2 91 72 80.00 18 19.78 0 0.00 1 0.00 90 
เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่
ครบร้อยละ 80 ทำให้ไม่
ผ่านตัวช้ีวัดในการวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตร 

 

ป.3 104 94 92.16 8 7.84 0 0.00 2 1.92 102 
เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่
ครบร้อยละ 80 ทำให้ไม่
ผ่านตัวช้ีวัดในการวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตร 

 

ป.4 122 122 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 122    

ป.5 102 101 100.00 0 0.00 0 0.00 1 0.98 101 
เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่
ครบร้อยละ 80 ทำให้ไม่
ผ่านตัวช้ีวัดในการวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตร 

 

ป.6 112 111 100.00 0 0.00 0 0.00 1 0.89 111 
เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่
ครบร้อยละ 80 ทำให้ไม่
ผ่านตัวช้ีวัดในการวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตร 

 

รวม 613 576 93.96 29 4.73 2 0.33 6 1.04 607    
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โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  43 

 

 

แผนภูมิสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 

 
 

2.ข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ปีการศึกษา 2564 
 

รายการพฤติกรรม 
ระดับชั้น (คน) 

รวม 
อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 หนีเรียน - - - - - - - - - - 
 ไม่เข้าแถว - - - - - - - - - - 
 การแต่งกายผิดระเบียบ - - - - - - - 1 2 3 
 ทรงผม - - - - 2 - 1 - 3 6 
 ทะเลาะวิวาท - - - - - - - - 1 1 
 ชู้สาว - - - - - - - - - - 
 สุรา - - - - - - - - - - 
 บุหรี่ - - - - - - - - - - 
 ยาเสพติด - - - - - - - - - - 
 การพนัน - - - - - - - - - - 
 เกม - - - - - - - - - - 
 ความผิดเล็กน้อย - - - 10 15 9 14 5 10 63 

รวม - - - 10 17 9 15    ๖ 16 73 
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โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน 

๑. กราฟแสดงผลคัดกรองจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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แผนภูมิ แสดงข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ปีการศึกษา 2564

หนีเรียน ไม่เข้าแถว แต่งการผิดระเบียบ ทรงผม

ทะเลาะวิวาท ชู้สาว สุรา บุหรี่

ยาเสพติด การพนัน เกม ความผิดเล็กน้อย
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โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  45 

 

  ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ประจำการศึกษา 2564 

ลำดับ
ที ่

ชื่อรางวัล 
รางวัลที่
ได้รับ 

หน่วยงานที่
มอบ 

ชื่อ – สกุล 
ผู้ที่ได้รับรางวัล 

วันที่
ได้รับ
รางวัล 

1. การแต่งคำขวัญต้านโควิด -
19 ระดับชั้น ป. 4 – 6 

รางวัล
ชนะเลิศ 

สพป.นนทบุรี
เขต 1 

ด.ช.ธนาภัทร โคตรชมพู 29 
ก.ค 64 

2. การกล่าวสุนทรพจน์  
ระดับชั้น ป. 4 – 6 

รางวัล
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

สพป.นนทบุรี
เขต 1 

ด.ญ.วรัชญา แนบนิล 29 
ก.ค 64 

3. การร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ระดับชั้น ป. 4 – 6 

รางวัล
ชมเชย 

สพป.นนทบุรี
เขต 1 

ด.ญ.ดาว 29 
ก.ค 64 

4. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ ้มกัน
ทางจ ิตเพ ื ่อป ้องก ันป ัญหา    
ยา เสพต ิ ดผ ่ าน โปรแกรม 
zoom cloud meetings 

ผ่านการ
อบรมการ

ดูแล
สุขภาพจิต
นักเรียน 

สพป.นนทบุรี
เขต 1 

ด.ญ. สุพิชชา นนทสิงห ์ 30 
ก.ย. 65 

5.  โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจ ิตเพ ื ่อป ้องก ันป ัญหา    
ยา เสพต ิ ดผ ่ าน โปรแกรม 
zoom cloud meetings 

ผ่านการ
อบรมการ

ดูแล
สุขภาพจิต
นักเรียน 

สพป.นนทบุรี
เขต 1 

ด.ญ. ศิริวรรณ ศรีเหรา 30 
ก.ย. 65 

6.  โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจ ิตเพ ื ่อป ้องก ันป ัญหา    
ยา เสพต ิ ดผ ่ าน โปรแกรม 
zoom cloud meetings 

ผ่านการ
อบรมการ

ดูแล
สุขภาพจิต
นักเรียน 

สพป.นนทบุรี
เขต 1 

ด.ช. นนทวัฒน์ แก้วพรม 30 
ก.ย. 65 
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   ข้อมูลนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
 

ความสามารถ ทัศนศิลป์ ดนตรีไทย นาฏศิลป ์
กีฬา 

(ฟุตซอล) 
กีฬา 

(วอลเลย์บอล) 
กีฬา          

(คาราเต้โด) 
จำนวน (คน) 15 20 12 12 20 15 

ร้อยละ 15.96 21.28 12.77 12.77 21.28 15.96 
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ทัศนศิลป์ ดนตรีไทย นาฏศิลป์ ฟุตซอล วอลเลย์บอล คาราเต้โด

นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
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ระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน 

๑. แบบสรุปรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวัดลานนาบุญ                                                  
(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 256๔ 
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนนักเรียนที่ครูประจำชั้นได้ออกเยี่ยมบ้าน (ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษา          
ปีที่ 6 รวม 25 ห้องเรียน) 
 

รายการ จำนวนนักเรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
นักเรียนชาย 384 51.89 
นักเรียนหญิง 356 45.10 
รวมนักเรียนในห้องทั้งหมด 740 ๑00.00 
จำนวนนักเรียนที่ได้ออกเยี่ยมบ้าน 704 95.13 
นักเรียนชาย 363 49.05 
นักเรียนหญิง 341 46.08 
รวมนักเรียนที่ออกเยี่ยมบ้านทั้งหมด 704 95.13 
นักเรียนที่ยังไม่ได้เยี่ยม 36 4.86 

  

จากตารางที่ 1 พบว่า จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อมหงสะเดชอุปถัมภ์) ทั้งหมด 740 คน   
นักเรียนที่ได้ออกเยี่ยมบ้าน เป็นนักเรียนชาย จำนวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 49.05 เป็นนักเรียนหญิง 341 คน       
คิดเป็นร้อยละ 46.08 รวมทั้งสิ้น 704 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.13 
 

๒. แผนภูมิแสดงผลคัดกรองจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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          ๓. จำนวนนกัเรียนที่อยู่ในความดูแล 574 คน                                                       
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)                                                     

รายการ จำนวน (คน) หมายเหต ุ
กลุ่มปกติ 564  
กลุ่มเสี่ยง  10  
กลุ่มมีปัญหา    0  
   
มีจุดแข็ง               570  
ไม่มีจุดแข็ง   4  

  

๓. แผนภูมิแสดงผลสรุปการประเมินพฤติกรรมนักเรียน จำนวนนักเรียนที่อยู่ในความดูแล 
574 คน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) 
 

         
 

 

 

กลุ่มปกติ, 564, 49%

กลุมเสี่ยง, 10, 1%

กลุ่มมีปัญหา, 0, 0%

มีจุดแข็ง, 570, 50%

ไม่มีจุดแข็ง, 4, 0%

กลุม่ปกติ

กลมุเสี่ยง

กลุม่มีปัญหา

มีจดุแข็ง

ไม่มีจดุแข็ง
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ผ่านเกณฑ์ยากจน ผ่านเกณฑ์ยากจนพิเศษ

๕. ข้อมูลโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล                                            
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๔)
(พิจารณาจากเกณฑ์รายได้ครัวเรือนและเกณฑ์สถานะครัวเรือนจากค่า PMT)          

 
 
ที ่

 
 

เลขประจำตัว 

 
 

ชื่อ - นามสกุล 

 
 

ชั้นปี 

 
 

ห้อง 

ผลการตัดเกณฑ์ 
PMT 

งบ.นร.
ยากจนที่

ได้ 
รับ

จัดสรร 

ผ่าน
เกณฑ์ 
ยากจน 

ผ่านเกณฑ์ 
ยากจน
พิเศษ 

๑ 1129902468354 เด็กหญิงขวัญใจ ทรงชน ประถมศึกษาปีท่ี 1 ๓  √ 500 
๒ 1129902458651 เด็กหญิงนปภัช โสมภีร ั ประถมศึกษาปีท่ี 1 ๓ √  500 
๓ 1129902453900 เด็กหญิงอมราวดี รตันโชคไชย ประถมศึกษาปีท่ี 1 ๓  √ 500 
๔ 1129902389977 เด็กชายณัฐกฤต นวลทอง ประถมศึกษาปีท่ี 2 ๒  √ 500 
๕ 1129902388075 เด็กชายบุญฤทธิ์ ท่าฉลาด ประถมศึกษาปีท่ี 2 ๒ √  500 
๖ 1129902381674 เด็กหญิงขวัญตา ทรงชน ประถมศึกษาปีท่ี 2 ๒  √ 500 
๗ 1129902373086 เด็กหญิงสายฝน ศักดิ์ถนอน ประถมศึกษาปีท่ี 2 ๒ √  500 
๘ 1928700044130 เด็กหญิงบุญญสา ปั้นทอง ประถมศึกษาปีท่ี 3 ๑  √ 500 
๙ 1119902661464 เด็กหญิงฐานิต โชติเดชาธนดลุ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ๒  √ 500 

๑๐ 1129902231443 เด็กชายสุจริัตน์ อยูผ่่อง ประถมศึกษาปีท่ี 5 ๓ √  500 
๑๑ 1969900710070 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ ปั้นทอง ประถมศึกษาปีท่ี 5 ๓  √ 500 
๑๒ 1129902185549 เด็กหญิงอภญิญา รุ่งเพียร ประถมศึกษาบิท่ี 6 ๓  √ 500 

รวม ๔ ๘ ๖,๐๐๐ 
      ๖. แผนภูมิแสดงโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล                            
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                           
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สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ 

 

- หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 
- การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- การจัดกิจกรรมแนะแนว 
- การวิจัยในช้ันเรียน 
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1. ข้อมูลรายช่ือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนคาบ และจำนวนบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ระดับปฐมวัย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายชื่อหัวหน้ากลุ่ม คาบสอน
ทั้งหมด 

จำนวน
บุคลากร 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย์ ๓๐๐  
๗ 
 
 

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย์ ๓๐๐ 
ธรรมชาติรอบตัว นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย์ ๓๐๐ 
สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย์ ๓๐๐ 

รวม ๑,๒๐๐ ๗ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของข้อมูลรายช่ือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนคาบ 
และจ านวนบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์

สังคม ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพ

ศิลปะ สุขศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2. ข้อมูลรายช่ือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนคาบ และจำนวนบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายช่ือหัวหน้ากลุ่ม คาบสอน
ทั้งหมด 

จำนวน
บุคลากร 

คณิตศาสตร์ นางจารุวรรณ  อินทรชม ๑,๐๘๐ ๕ 
ภาษาไทย นางอาภาพร ศรีบำรุง ๑,๐๘๐ ๗ 
วิทยาศาสตร์ นางจรินทิพย์ โวหาร ๗๒๐ ๖ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายสุทธิภัทร์ พลภักดี ๓๖๐ ๔ 
ภาษาต่างประเทศ นายกมลชัย  ฟองมณี ๖๐๐ ๗ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวผจงพรรณ์ พันธุ์เพียร ๓๒๐ ๓ 
ศิลปะ นางสาวเหมือนแม่ สุขเอม ๓๒๐ ๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา นายอานัติ แบรอฮิม ๓๒๐ ๒ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายไกรสร  ศอกขุนทด ๗๒๐ ๑ 

รวม ๕,๕๒๐  ๓๙ 
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โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 

1) โครงสร้างหลักสูตรระดับปฐมวัย 

โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  กำหนดไว้ดังนี้ 
ช่วงอายุ อายุ ๓ – ๖ ปี 

สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
- ด้านร่างกาย 
- ด้านอารมณ์และจิตใจ 
- ด้านสังคม 

          - ด้านสติปัญญา 

- เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่ 
แวดล้อมตัวเด็ก 
- ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
- สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน ๓  ปี 
 

 

ตารางกิจกรรมประจำวัน 

 

ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 1 - 3   ประจำปีการศึกษา 2564 

 
 

เวลา กิจกรรม จำนวนเวลา หมายเหตุ 
07.00 – 08.00 น. รับเด็ก ตรวจสุขภาพ 60  นาที   
08.00 – 08.30 น. เตรียมเข้าแถว เคารพธงชาติ 

สวดมนต์  
กิจกรรมยามเช้า 

15  นาที   

08.30 – 08.40 น.  โฮมรูม  สนทนา  
ข่าวและเหตุการณ์ 

10 นาที  

08.40 – 09.00  น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 20  นาท ี  
09.00 – 09.20  น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 20  นาท ี  
09.20 – 10.00 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ 40  นาท ี  
10.00 – 10.30 น. กิจกรรมเสรี / เล่นตามมุม 30  นาท ี  
10.30 – 11.00 น. กิจกรรมกลางแจ้ง 30  นาท ี  
11.00 – 11.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน/ 

พักเท่ียง 
30  นาท ี  

11.30 – 12.00 น. กิจกรรมเกมการศึกษา 30 นาที  
12.00 – 14.00 น. นอนพักผ่อนกลางวัน   2 ชั่วโมง  
    



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  54 

 

เวลา กิจกรรม จำนวนเวลา หมายเหตุ 
14.00 – 14.20 น. ตื่นนอน เก็บที่นอน เข้าห้องน้ำ 

ล้างหน้า ดื่มนม 
20  นาท ี  

14.20 – 14.30 น. สรุป ทบทวนบทเรียน 
เตรียมตัวกลับบ้าน 

10  นาท ี  

14.30 – 16.30 น. PLC /ชั่วโมงสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ 

2 ชั่วโมง  
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๒. ข้อมูลโครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                           
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ /รายวิชา
กิจกรรม 

เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) เวลาเรียน (ชั่วโมง/สัปดาห์) 

 ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.4 ป.๕ ป.๖ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
รายวิชาพื้นฐาน             
   ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 ๕ ๕ ๕ ๔ ๔ ๔ 
   คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 ๕ ๕ ๕ ๔ ๔ ๔ 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 120 120 120 120 80 ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ 
   ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
   สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ 
   ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ 
   การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 40 40 40 ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
   ภาษาต่างประเทศ )ภาษาอังกฤษ(  160 160 160 120 120 120 ๔ ๔ ๔ ๓ ๓ ๓ 
         รวมเวลาพื้นฐาน 880 880 880 880 880 880 ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม - - -          
* อังกฤษสื่อสาร 40 40 40    ๑ ๑ ๑    
* คอมพิวเตอร์    40 40 40    ๑ ๑ ๑ 
         รวมเวลาเรียน             ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
* กิจกรรมแนะแนว             
  (บูรณาการทักษะอาชีพ) 40 40 40 40 40 40 ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
* กิจกรรมนักเรียน             
ลูกเสือ-เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์ 40 40 40 40 40 40 ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
ชุมนุม/ชมรม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐       
* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
         รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑,๐40 ๑,๐40 ๑,๐40 ๑,๐40 ๑,๐40 ๑,๐40 ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 120 120 120 120 120 120 ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
เสริมทักษะพื้นฐานฯ 120 120 120 120 120 120 ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
 ภาษาไทย 80 80 80 40 40 40 ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ 
คณิตศาสตร์ 40 40 40 - - - ๑ ๑ ๑ - - - 
วิทยาศาสตร์ - - - 40 40 40 - - - ๑ ๑ ๑ 
ภาษาต่างประเทศ - - - 40 40 40 - - - ๑ ๑ ๑ 
สมาธิ เจริญปัญญา 40 40 40 40 40 40 ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,20๐ 1,20๐ 1,20๐ 1,20๐ 1,20๐ 1,20๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  56 

 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. ผลการประเมินสรุปผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ปีการศึกษา 256๔ 

ระดับชั้น 
 

จำนวน น.ร.ทั้งหมด 
 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 8๑ 98.78 1.22 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 9๐ 98.90 1.10 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 10๓ 98.08 1.92 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 122 100.00 0.00 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 10๑ 99.02 0.98 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 11๑ 99.11 0.89 

รวม 6๐๘   
 

แผนภูมิผลการประเมินสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
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สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  57 

 

๔. รายชื่อกิจกรรม/ชุมนุม/ชมรม ภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2564  
 

ที ่ ชื่อกิจกรรมชุมนุม 
จำนวนนักเรียน 

ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่ 2 
1. Math - Kids 82 81 
2. คณิตคิดเพลิน 31 30 
3. คลินิกภาษา 30 30 
4. วิทย์หรรษา 30 30 
5. อาชีพในฝัน 35 35 
6. ศิลปะพาเพลิน 34 34 
7. คณิตศิลป์สร้างสรรค์ 35 35 
8. art & english 33 33 
9. ภาษาพาเพลิน 15 15 
10. คณิตคิดสนุก 29 29 
11. เกษตรพอเพียง 25 24 
12. จิตอาสาลานนาบุญฯ  233 233 

 

3. ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 

ระดับชั้น จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละของนักเรียนทั้งหมด 
ปฐมวัย (อ.๓) ๕2 ๑๐๐.๐๐ 
ประถมศึกษา (ป.๖) ๑11 100.00 

รวม 163 100.00 
 

 

 

 

 

 

 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  58 
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๔.ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

ที ่ โรงเรียน ปีการศึกษา 2564/คน 
1. โรงเรียนเขมาภิรตาราม 45 
2. โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 42 
3. โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 
4. โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1 
5. โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1 
6. โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ 1 
7. โรงเรียนสตรีนนทบุรี 10 
8. โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 6 
9. โรงเรียนวัดทินกร 1 

10. โรงเรียนวัดบางแพรกเหนือ 1 
11. โรงเรียนราชวินิต 1 
12. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง 1 
14. โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1 

รวม ๑๑๑ 
  

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐                                     

แผนภูมิข้อมูลติดตามผลนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  59 

 

งานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษา 256๔ 

รายงานการวิจัยของคณะครูโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่องวิจัย 

1. นางปิยธิดา    ปิลันธนภาคย ์
 

การแก้ไขปัญหาการขาดความมั่นใจในการอ่านออกเสียงของนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓/๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

2. นางสาวปรางค์ศิริ จันหอม 
 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางสังคมของเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

3. นางณวพร    สันติบุตร 
 

ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) โปรแกรม Power Point    
ชุดสระล่องหน เพื่อพัฒนาการอ่านและเขียนสระลดรูป ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ 

4. นางนพมาศ   แท่นนาค 
 

การแก้ปัญหาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะวิทยาศาสตร์ เรื่อง              
วัสดุรอบตัวโดยใช้เว็บไซต์ Wordwall สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

5. นางลภัสรดา  เกษมพันธุ์ การแก้ปัญหาการรำเพลงงามแสงเดือน โดยใช้วิธีเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
6. นางสาวนิตติยา  กระภูชัย 

 
การพัฒนาการอ่านออกเสียงของผู้เรียน โดยใช้แบบฝึกส่งเสริมทักษะการอ่าน 
เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

7. นางสาวผจงพรรณ์  พันธุ์เพียร 
 

การแก้ปัญหาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิต
และสิ่งไม่มีชีวิต โดยใช้เว็บไซต์ Wordwall สำหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

8. นางสาวพิมพาภรณ์ ชอบทำดี พัฒนาทักษะการคิดพิชิตสูตรคูณ 
9. นางสาวมัญชนิกา  บุญยงค์ 

 
การพัฒนาทักษะการหาผลคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 โดยใช้
แบบฝึกทักษะการคูณ 

10. นางสาวศศิธร   กรานโต การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีช่วยจำ  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

11. นางอาภาพร   ศรีบำรุง การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๔ โดยใช้แบบฝึกหัดการเขียนคำในมาตราตัวสะกด โรงเรียนวัดลานนาบุญ 
(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 

12. นางจรินทิพย์  โวหาร 
 

การใช้รูปแบบ Mind Mapping จัดทำข้อมูลความรู้ความเข้าใจ เรื่องระบบ
สุริยะ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.๔                 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

13. นางสุธาทิพย์ ธาดาสีห์ 
 

การพัฒนาทักษะการอ่านด้วยสื่อการสอน ไม้บรรทัดหัดอ่าน เพื่อแก้ปัญหา
ด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                            
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  60 

 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่องวิจัย 

14. นางสาวมัลลิกา ศรีอำคา 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณ โดยใช้ชุดกิจกรรม 
การคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                    
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 

15. นางวรรณวิมล ปิ่นจินดา 
 

การแก้ปัญหานักเรียนชายไม่ชอบปฏิบัติท่ารำวิชานาฎศิลป์ไทย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

16. นายกมลชัย  ฟองมณี 
 

การพัฒนาทักษะการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

17. นางสาวรติพร แขกวันวงค์ 
 

การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรงสำหรับนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 

18. นายสุทธิภัทร์ พลภักด ี
 

การแสดงออกทางจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๕ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 

๑๙. นายศรันย์  เปรมปรีดา 
 

การสร้างนิสัยรักความสะอาดในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 

๒๐. นางสาวเมเดีย   รองสนาม 
 

การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 256๔ 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 

21. นางสาวอุไรพร  บุญชิด การแก้ปัญหาทักษะการคิดวิคราะห์เชิงตรรกะวิทยาศาสตร์ เรื่อง  
วัฎจักรดวงดาวโดยใช้โปรแกรม Gizmos ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                          

22. นางสาวเหมือนแม ่ สุขเอม การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงประยุกต์ศิลป์ 
(Applied art) 

23. นายไกรสร  ศอกขุนทด ความสะอาดในห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
24. นางวารี เลอเลิศวิชย 

 
การพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาการบวก โดยใช้แบบฝึกทักษะการ 
บูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

25. นางสาวกานดา เหมหงษา ฝึกทักษะการอ่าน 
26. นางสาวอรวิชา  วีระประทีป 

 
แก้ปัญหาเด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายของกล้ามเนื้อมัดเล็กช้าในช่วง
สถานการณ์โควิด-๑๙ โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ระดับชั้นอนุบาลปีที ่3/2 

27. นางสาวสุชาดา  เกตุแก้ว การส่งเสริมและพัฒนาการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ 
28. นางสิริชล ช่วงชัย 

 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๓  
ของการไม่ส่งการบ้าน 

29. นางสาวธนัญญา   สุจริต 
 

ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Cycle) 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  61 

 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่องวิจัย 

30. นางสาวศิริพร เพ็ชรแดง 
 

การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษา       
ปีที่ ๖ โดยใช้แบบฝึกหัดเขียนไทย 

31. นายธนภัทร จันทกลิ่น 
 

การใช้วิธีการของฉันเพ่ือเพ่ิมความมีระเบียบวินัยของนักเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

32. นายธีระวัฒน์  ถาฝัน 
 

กิจกรรมฝึกสมาธิก่อนเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียนเพ่ิมข้ึน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 

33. นางสาวสุภัทตรา สถิตย์บุตร พัฒนาพฤติกรรมการวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ 
๓๔.  นายก้องเกียรติ  จรพงษ์ การแก้ไขปัญหาการเข้าเรียนและการส่งงานโดยใช้สื่อการสอนและวิธีการ

สอนแบบ On demand วิชาดนตรี นาฎศิลป์ ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

๓๕. นางสาวยุพาพร บรรเลงส่ง การพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
๓๖. นางจันทร์จิรา โนรี การพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๓๗. นางสาววรรณา ภูมิทรัพย์ การพัฒนานักเรียนสมาธิสั้น ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ 
๓๘. นางสาววิภาวรรณ ลิขิตบรรณศักดิ์ การใช้โปรแกรม Paint (เพ้น) เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เม้าส์  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
๓๙.  นายสันติ กินร ี ปลูกฝังจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน 
๔๐. นางจารุวรรณ อินทรชม การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้ ชุด รูปสี่เหลี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
๔๑.  นายอาณัต แบรอฮีม เปรียบเทียบการใช้กิจกรรมเกมเพ่ือกระตุ้นการเรียนวิชาพลศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  62 

 

 

 

 

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
 

   - ข้อมูลบุคลากรและการพัฒนา 
   - ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวก 
   - สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  63 

 

คณะผู้บริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นางจารุณี น้อยเปรม 
รองผู้อำนวยการโรงเรยีน 

นางสาวนริศรา โชคชยสุนทร 
รองผู้อำนวยการโรงเรยีน 

นายศรากร เสนะเวส 
ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

นางวรรณวิมล ปิ่นจินดา 
หัวหน้ากลุ่มบริหารการเงิน 

นางนพมาศ แท่นนาค 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุลากร 

นายศรันย์ เปรมปรีดา 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

นางจารุวรรณ อินทรชม 
ห้วหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  64 

 

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 
ปีการศึกษา 2564  (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล อายุ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ชั้นที่สอน 

1 นายศรากร เสนะเวส 49 ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ค.บ.(อุตสาหกรรมช่างก่อสร้าง) 
กศม.(บริหารการศึกษา) 

- 

2 นางจารุณี น้อยเปรม 5๘ รองผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการชำนาญการ 

ค.บ. 
(การศึกษาปฐมวัย) 

ศษ.ม. 
(บริหารการศึกษา) 

- 

3 นางสาวนริศรา โชคชยสุนทร ๓1 รองผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการชำนาญการ 

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม. 

(บริหารการศึกษา) 

- 
 

4 นางจรินทิพย์ โวหาร ๖๐ คร ู
ครูชำนาญการพเิศษ 

ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 

ป.4 

5 นางสาวผจงพรรณ์ พันธุ์เพียร ๖๐ คร ู
ครูชำนาญการพเิศษ 

กศ.บ.(คหกรรมศาสตร์) ป.2 

๖ นางณวพร สันติบตุร ๖๐ คร ู
ครูชำนาญการพเิศษ 

ศศ.บ.(ประวตัิศาสตร์) ป.1 

7 นางนพมาศ แท่นนาค 60 คร ู
ครูชำนาญการพเิศษ 

กศ.บ.(เคมี) ป.1 

๘ นางจารุวรรณ อินทรชม 43 คร ู
ครูชำนาญการพเิศษ 

ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) 

ป.6 

๙ นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย ์ 46 คร ู
ครูชำนาญการ 

ค.บ. 
(การศึกษาปฐมวัย) 

อ.3 

๑๐ นางลภัสรดา เกษมพันธ์ุ 55 คร ู
ครูชำนาญการ 

ค.บ.(นาฎศิลป์) ป.1 

11 นางวรรณวิมล ปิ่นจินดา 47 คร ู
ครูชำนาญการ 

ค.บ.(นาฎศิลป์) ป.4 

๑๒ นางสาวรติพร แขกวันวงค ์ 34 คร ู
ครูชำนาญการ 

กศ.บ. 
(คณิตศาสตร์) 

ศษ.ม. 
(การบริหารการศึกษา) 

ป.5 

๑3 นางสุธาทิพย์ ธาดาสีห ์
 

31 
 

คร ู
ครูชำนาญการ 

ค.บ.(ภาษาไทย) 
กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 

ป.5 

 
 
 
 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  65 

 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ชั้นที่สอน 

1๔ นายศรันย์ เปรมปรีดา 
 

44 
 

คร ู
ครูชำนาญการ 

บธ.บ 
บริหารธุรกิจ 

ศษ.ม. 
(หลักสูตรและการสอน) 

ป.6 

๑5 นางสุธาทิพย์ ธาดาสีห์ 
 

31 
 

คร ู
ครูชำนาญการ 

ค.บ.(ภาษาไทย) 
กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 

ป.5 

16 นางสาววรรณา ภูมิทรัพย์ 4๓ คร ู ค.บ. 
(การศึกษาปฐมวัย) 

อ.2 

17 นางสาวนิตติยา   กระภูชัย 30 คร ู ค.บ.(ภาษาไทย) ป.2 
18 นางอาภาพร ศรีบำรุง 39 คร ู ค.บ.(ภาษาไทย) ป.4 
19 นางสาวพิมพาภรณ์  ชอบทำดี 38 

 
คร ู ค.บ.(จิตวิทยาการศึกษา) 

ร.ป.ม.(รัฐประศาสน- 
ศาสตรมหาบัณฑิต) 

ป.2 
 

๒๐ นางสาวมัญชนิกา   บุญยงค์ 31 คร ู ค.บ.(คณิตศาสตร์) ป.3 
๒๑ นางสาวยุพาพร    บรรเลงส่ง 29 คร ู ค.บ.(ภาษาไทย) ป.3 
22 นางสาวศศิธร    กรานโต 3๑ คร ู ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ป.3 
23 นายไกรสร    ศอกขุนทด 33 คร ู กศ.บ.(สังคมศึกษา) ป.3-4 

24 นางสาวปรางค์ศิริ  จันหอม 
28 คร ู ค.บ. 

(การศึกษาปฐมวัย) 
อ.2 

25 นายกมลชัย     ฟองมณี 30 คร ู ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) ป.4 
26 นางสาวมัลลิกา   ศรีอำคา 28 คร ู ค.บ.(คณิตศาสตร์) ป.4 
27 นางสาวเหมือนแม ่ สุขเอม 30 คร ู ค.อ.บ. 

(คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม-
การออกแบบ) 

ป.6 

2๘ นายสุทธิภัทร์   พลภักด ี 27 คร ู ศษ.บ.(สังคมศึกษา) ป.5 
29 นางสาวเมเดีย   รองสนาม 29 คร ู ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) ป.5 
๓๐ นางสาวฐิตารีญ์ กันต์ธนพลังกร 27 คร ู ค.บ.(วิทยาศาสตร์) ป.6 
๓๑ นางสาวศิริพร     เพ็ชรแดง  31 

 
คร ู ค.บ.(ภาษาไทย) 

ศษ.บ.(นวัตกรรมหลักสูตร) 
ป.6 

32 นางสาววิภาวรรณ ลิขิตบรรณศักดิ์ 41 ครูผู้ช่วย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
ศษ.ม. 

(หลักสูตรและการสอน) 

ป.6 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  66 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ 
 

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ชั้นที่สอน 

33 นายก้องเกียรติ จรพงษ์ 28 ครผูู้ช่วย             
(รายได้สถานศึกษา) 

ค.บ. (ดนตรีศึกษา) ป.5 
 

34 นางวารี      เลอเลิศวิชย 5๘ ครูอัตราจ้าง ค.บ.(สุขศึกษา) ป.1 
 

35 นายธนภัทร    จันทกลิ่น 46 ครูอัตราจ้าง บธ.บ.(การตลาด) ป.2 
36 นางสิริชล     ช่วงชัย 58 ครูอัตราจ้าง คบ.ธ 

(การบริหารงานบุคคล) 
ป.2 

37 นางสาวสุภัทตรา สถิตย์บุตร 3๒ ครูอัตราจ้าง บธ.บ. 
(บริหารธุรกจิและเทคโนโลย ี

สารสนเทศ) 

ป.4 

38 นายธีระวัฒน์  ถาฝัน 2๙ ครูอัตราจ้าง วท.บ.(พืชศาสตร์) ป.5 
39 นางสาวสุชาดา  เกตุแก้ว 27 ครูอัตราจ้าง พธ.บ.(ภาษาไทย) ป.3 
40 นางสาวกานดา  เหมหงษา 3๓ ครูอัตราจ้าง ค.บ.(คอมพิวเตอร์ 

ศึกษา) 
ป.1 

๔๑ นางสาวอรวิชา  วีระประทีป 39 ครูอัตราจ้าง ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) อ.3 
๔๒ นางสาวธนัญญา   สุจริต 2๗ ครูอัตราจ้าง ค.บ.(วิทยาศาสตร์) ป.3 
43 นายอาณัต แบรอฮีม 33 ครูอัตราจ้าง ศษ.บ.(พลศึกษา) ป.4 
44 นายสันติ    กินรี 28 ครูอัตราจ้าง ศษ.บ.(สังคมศึกษา) ป.2 
๔๕ Miss.Lu-che Leandres Geroche 44 ครูอัตราจ้าง Bachelor of Physical 

Education 
ป.1 

46 Miss.Mary Ann Barangat 35 ครูอัตราจ้าง Bachelor of 
Elementary Education 

ป.4 – 6 

47 Miss.Chriselda Davida Nimes 28 ครูอัตราจ้าง Elementary Education 
Major in Special 

Education 

ป.2 – 3 

48 Miss.Yvette Gonzales 33 ครูอัตราจ้าง Bachelor of 
Elementary Education 

อนุบาล 

59 นางสาวอรทัย   ทุมเชื้อ 34 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ มัธยมศึกษาปีที่ 6 34 
50 นางสาวพรชนก  สิงห์คำ 2๘ ธุรการ ปวส. 

(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
2๘ 

 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  67 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล อาย ุ
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ 

 วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ช้ันท่ีสอน 

51 นางจันทร์จิรา   โนรี ๕๐ พ่ีเลี้ยงเด็ก ปวส. อ.1 
52 นางจิตรลดา   สอ้าง 4๙ พ่ีเลี้ยงเด็ก มัธยมศึกษาปีที่ 3 - 
53 นางสาวแววดาว มะชะรา 4๕ พ่ีเลี้ยงเด็ก มัธยมศึกษาปีที่ 3 - 
54 นายสมชาย    เกตุเหล็ก 51 นักการภารโรง ประถมศึกษาปีที่ 6 - 
55 นายสงคราม  หอมสนิท 63 นักการภารโรง ประถมศึกษาปีที่ 1 - 

รวม  ๕๕  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  68 

 

7% 12%

17%

14%9%

17%

7%

10%
5%2%

แผนภูมิจ าแนกครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ฝ่ายบริหาร

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ภาษาต่างประเทศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. ข้อมูลรายช่ือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนคาบ และจำนวนบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนบุคลากร (คน) 

ฝ่ายบริหาร           ๓      คน 

คณิตศาสตร์           ๖      คน 

ภาษาไทย           ๗      คน 

วิทยาศาสตร์           ๖      คน 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม           ๕       คน 

ภาษาต่างประเทศ           ๘       คน  

การงานอาชีพและเทคโนโลยี           ๕       คน 

ศิลปะ           ๕       คน 

สุขศึกษาและพลศึกษา            ๓       คน 

แนะแนว            ๓       คน 

ปฐมวัย             ๔       คน  

รวม            ๕๕      คน 

 
 

 

 

 

 

 

 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  69 

 

แผนภูมิจำแนกครูและบุคลากรทางการศึกษาตามอายุราชการ ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนบุคลากร (คน) 

๐ - ๕ ป ี             ๑๖      คน 

๖ - ๑๐ ป ี              ๑๖      คน 

๑๑ - ๑๕ ป ี             ๑๑     คน 

๑๖ – ๒๐ ป ี              ๖     คน 

๒๑ - ๒๕ ป ี             ๖     คน 

๒๖ - ๓๐ ป ี             ๐     คน 

๓๑ - ๓๖ ป ี             ๐     คน 

รวม          ๕๕    คน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

26%

26%22%

14%

12% 0%0%

แผนภูมิจ าแนกครูและบุคลากรทางการศึกษาตามอายุราชการ 

๐ - ๕ ปี

๖ - ๑๐ ปี

๑๑ - ๑๕ ปี

๑๖ – ๒๐ ปี

๒๑ - ๒๕ ปี

๒๖ - ๓๐ ปี

๓๑ - ๓๖ ปี



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  70 

 

38%

14%10%

12%

7%

19%

แผนภูมิจ าแนกครูและบุคลากรทางการศึกษาตามอายุ 

๒๓ – ๓๐ ปี

๓๑ - ๓๕ ปี

๓๖ - ๔๐ ปี

๔๑ – ๔๕ ปี

๔๖ - ๕๐ ปี

๕๑ - ๖๐ ปี

แผนภูมิจำแนกครูและบุคลากรทางการศึกษาตามอายุ ปีการศึกษา 2564 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนบุคลากร  (คน) 

๒๓ – ๓๐ ป ี ๑๔       คน 

๓๑ - ๓๕ ป ี ๑๓       คน 

๓๖ - ๔๐ ป ี   ๗      คน 

๔๑ – ๔๕ ป ี   ๕      คน 

๔๖ - ๕๐ ป ี   ๖      คน 

๕๑ - ๖๐ ป ี ๑๐      คน 

รวม                        ๕๕      คน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  71 

 

12%

17%

21%
7%

12%

7%

24%

แผนภูมิจ าแนกครูและบุคลากรทางการศึกษาตามต าแหน่งงาน

ค.ศ 3

ค.ศ 2

ค.ศ 1

ครูผู้ช่วย

ครูชาวต่างชาติ

ลูกจ้างประจ า

ครูอัตราจ้าง

แผนภูมิจำแนกครูและบุคลากรทางการศึกษาตามตำแหน่งงาน ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนบุคลากร (คน) 

ค.ศ ๓ ๖          คน 

ค.ศ ๒ ๘          คน 

ค.ศ ๑                     ๑๖          คน 

ครูผู้ช่วย  ๑          คน 

ครูต่างประเทศ ๕          คน 

ลูกจ้างประจำ ๔          คน 

ครูอัตราจ้าง ๑๕        คน 

รวม                      ๕๕        คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  72 

 

67%

21%

12%

แผนภูมิจ ำแนกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมวุฒกิำรศึกษำ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

อื่นๆ

แผนภูมิจำแนกครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนบุคลากร (คน) 

ปริญญาตรี ๓๓        คน 

ปริญญาโท ๑๕        คน 

อ่ืนๆ                                ๗         คน 

รวม ๕๕       คน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  73 

 

12%

43%

12%

33%

แผนภูมิจ ำแนกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมหมู่เลือด

กรุ๊ป A

กรุ๊ป B

กรุ๊ป AB

กรุ๊ป O

อื่นๆ

แผนภูมิจำแนกครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหมู่โลหิต ปีการศึกษา 2564 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนบุคลากร (คน) 

กรุ๊ป A   ๖      คน 

กรุ๊ป B ๒๗       คน 

กรุ๊ป AB    ๖       คน 

กรุ๊ป O  ๑๖        คน 

อ่ืนๆ                         ๐       คน 

รวม                      ๕๕      คน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  74 

 

 การพัฒนาบุคลากรด้านการเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา ปีการศึกษา 2564 
ตารางการประชุม/สัมมนา/อบรมและการพัฒนาวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ปีการศึกษา 1/2564 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
1. นายศรากร เสนะเวส - อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 

การสอนออนไลน์  
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน        
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

โรงเรียนวัดลานนาบุญฯ 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 

24 พ.ค. 64 
 

11 ส.ค. 64 

2. นางจารุณี น้อยเปรม - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าว        
การเตรียมการจัดการเรียนการสอน               
ของโรงเรียนในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน             
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

สพฐ. 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญฯ 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 

11 พ.ค. 64 
 
 

24 พ.ค. 64 
 

11 ส.ค. 64 

3. นางสาวนริศรา โชคชยสุนทร - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- เข้าร่วมประชุมครูผู้ประสานงาน                   
ครูชาวต่างชาติ 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์ 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญฯ 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 

11 พ.ค. 64 
 
 

3 เม.ย. 64 
 

24 พ.ค. 64 
 

11 ส.ค. 64 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  75 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน        
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์  
- ได้ผ่านการอบรมโครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรม“การพัฒนาโมเดลแบบ
หลักสูตรบูรณาการฐานสมรรถนะเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา  
ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร”  
- ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับ 
ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์          
วังจันทรเกษม" หลักสูตรที่ 7 
EducationInnovation นวัตกรรม              
เพ่ืออนาคตการศึกษาไทย 

 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร 
 
 
 
 
 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 

29 - 30 
ก.ค. 64 

 
 
 
 
 
 

14 - 15 
ส.ค. 64 

 
 

31 ส.ค. 64 

4. นางปิยธิดา ปิลันธนภาคย์ - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษนนทบุรี 
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน         

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญฯ 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 

11 พ.ค. 64 
 
 

24 พ.ค. 64 
 

11 ส.ค. 64 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  76 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

5. นางสาวปรางค์ศิริ จันหอม - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- เป็นวิทยากรอบรมการใช้เทคโนโลยี       
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษนนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญฯ 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 

11 พ.ค. 64 
 
 

24 พ.ค. 64 
 

11 ส.ค. 64 
 
 

6. นางสาววรรณา ภูมิทรัพย์ - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- การเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพื่อเรียนรู้  
"การจัดเวลาเรียนท่ามกลางวิกฤตโควิด  
5 รูปแบบ" 
- อบรมการเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพ่ือ 
เรียนรู้ "เข้าใจเด็ก เข้าใจความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล" 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์ 
- การเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพื่อเรียนรู้  
"การสร้างนักวิทยาศาสตร์น้อย" 
- ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต หลักสูตรสำหรับครูการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญฯ 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 
 
 

11 พ.ค. 64 
 
 

12 พค. 64 
 
 

12 พ.ค. 64 
 
 

24 พ.ค. 64 
 

18 พค. 64 
 

25 พ.ค. 64 
 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  77 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
- ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต หลักสูตรสำหรับครูโครงงาน
วิทยาศาสตร์ปฐมวัย 
- ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย 
อินเตอร์เน็ต หลักสูตรสำหรับครูการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
- ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย 
อินเตอร์เน็ต หลักสูตรสำหรับครูหลักสูตร
ปฐมวัย 
- ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย 
อินเตอร์เน็ต หลักสูตรสำหรับครูวิทยาการ
คำนวณครูปฐมวัย 
- ได้ผ่านการเรียนออนไลน์ จากเว็บไซต์ 
NAN2 CONTENT CENTER เรื่อง เทคนิค
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินผล 100% 
- อบรมโครงการ OBEC 2021 WEBINAR 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ 
- ผ่านการทดสอบหลักสูตรออนไลน์ 
"ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความร่วมมือใน 
การปฏิบัติตามคำสั่งที่ 43/2564 
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรค        
ในพ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหม่" 
- ได้ผ่านการทดสอบความรู้ ระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- ได้ผ่านการเรียนรู้และทดสอบออนไลน์ 
ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ได้รับการอบรมและผ่านการทดสอบวัด 
ความรู้ตามหลักสูตรการป้องกันการทุจริต 
และการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ 

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 
 
 
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 
 
 
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 
 
 
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 
 
 
สพป. น่าน เขต 2 
 
 
 
สพฐ. 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศูนย์บริการวิชาการทาง
กฎหมาย 
คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โรงเรียนบ้านคลองแขยง 
จังหวัดชุมพร 
 
สำนักงาน กศน. จังหวัด
มหาสารคาม 
 
สพป. พิจิตร เขต 2 
 
 

25 พ.ค. 64 
 
 

25 พ.ค. 64 
 
 

25 พ.ค. 64 
 
 

25 พ.ค. 64 
 
 

16 พ.ค. 64 
 
 
 

17 - 21 
พ.ค. 64 

15 พ.ค. 64 
 
 
 
 

15 พ.ค. 64 
 
 

14 พ.ค. 64 
 
 

20 พ.ค. 64 
 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  78 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมด้วย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- ได้ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจด้านการ 
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน        
ร้อยละ 100 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนัก 
วิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย หลักสูตร
ทักษะ CODING โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ 
(CODING UNPLUGGED) 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษนนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน          
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์  
- ครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 
"การสอนเพศวิถีเพศศึกษาและทักษะชีวิต 
ในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน" 
- เข้าร่วมประชุม "การเชื่อมโยงการขอมี 
หรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.9/64(PA) 
ว.17/52 ว.21/60" 
- ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับ 
ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 
 
 
 
สพป.นนทบุรี เขต 1 
 
 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
สพฐ., สำนักงานกองทุน
สร้างเสริมสุขภาพ, มูลนิธิ
แพธทูเฮลท์ 
กลุ่มพัฒนาวิชาชีพครู 
ผู้บริหารและศึกษานิเทศน์ 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 

 
 

19 พ.ค. 64 
 
 
 

7 - 9 ก.ค. 
64 

 
 

11 ส.ค. 64 
 
 
 
 
 
 

6 ก.ค. 64 
 
 

20 ก.ค. 64 
 
 

14 - 15 
ส.ค. 64 

7. นางณวพร สันติบุตร - เข้าร่วมประชุม กิจกรรม "การเรียน การ 
สอนเพ่ือการเรียนรู้" รูปแบบออนไลน์ 
- รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 

12,14,20 
พ.ค. 64 

11 พ.ค. 64 
 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  79 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษนนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์  
- การอบรมและทดสอบความรู้ด้วยระบบ 
ออนไลน์ วิธีการป้องกันและรับมือ โรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
- การอบรมและทดสอบความรูด้้วยระบบ
ออนไลน์ TUNU Science SAVE Your Life 
From COVID-19 เนื่องในสัปดาหวิทยาศาสตร์
ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนรอ้ยละ 100 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
สพป. มหาสารคาม เขต 1 
 
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า 
อุตรดิตถ์ 

24 พ.ค. 64 
 

11 ส.ค. 64 
 
 
 
 
 
 

25 มิ.ย. 64 
 
 

18 ส.ค. 64 
 

8. นางนพมาศ แท่นนาค - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  
- การเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพื่อเรียนรู้ฯ  
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษนนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ห้องประชุม 
Broadcast room โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
สพป. นนทบุรี เขต 1 

11 พ.ค. 64 
 
 

25 พ.ค. 64 
 

12-28 พ.ค. 
64 

11 ส.ค. 64 

9. นางลภัสรดา เกษมพันธุ์ - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
 

11 พ.ค. 64 
 
 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  80 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  
- อบรมการเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพ่ือ
เรียนรู้ "เข้าใจเด็ก เข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล" "สอนฟินๆ สไตล์ฟินแลนด์" 
"เผยเคล็ดลับสอนดนตรีด้วยวิธีออนไลน์" 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษนนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์  
- ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับ ครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
- การอบรมและทดสอบความรู้ด้วยระบบ 
ออนไลน์ TUNU Science SAVE Your Life 
From COVID - 19 เนื่องในสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 

25 พ.ค. 64 
 

12 - 28 
พ.ค. 64 

 
 

11 ส.ค. 64 
 
 
 
 
 
 

14 - 15 
ส.ค. 64 

 
 

18 ส.ค. 64 
 

10. นางสาวนิตติยา  กระภูชัย - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าว 
การเตรียมการจัดการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  
- อบรมการเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพ่ือ 
เรียนรู้ "เข้าใจเด็ก เข้าใจความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล" "สอนฟินๆ สไตล์ฟินแลนด์" 
"สุขและสำเร็จจากการค้นพบตัวเอง" 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษนนทบุรี  

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 

11 พ.ค. 64 
 
 

24 พ.ค. 64 
 

12 - 28 
พ.ค. 64 

 
 

11 ส.ค. 64 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  81 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์  
- ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์ สำหรับ ครูสังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
- ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสาวนาทางวิชาการ 
(รูปแบบแนไลน์) "ครูไทยพร้อมแค่ไหน 
กับสถานการณ์ การเรียนออนไลน์ในปัจจุบัน 
- ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ 
แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 
- ผ่านการทดสอบความรู้พ้ืนฐานภาษาไทย 
(ระบบออนไลน์) เนื่องกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
และวันภาษาไทยแห่งชาติ                         
ปีการศึกษา 2564 
- ผ่านการทดสอบความรู้พ้ืนฐานภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ คุณภาพผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินคิดเป็น 100% 
- เข้าร่วมประชุม "การเชื่อมโยงการขอมี 
หรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว9/64(PA) 
ว.17/52 ว.21/60" 

 
 
 
 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
โรงเรียนวัดปากน้ำ    (พิบูล
สงคราม) 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
โรงเรียนมหาชนะชัย
วิทยาคม 
สพม. ศรีสะเกษ ยโสร 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ 
 
 
กลุ่มพัฒนาวิชาชีพครู 
ผู้บริหารและศึกษานิเทศน์ 

 
 
 
 
 

14 - 15 
ส.ค. 64 

 
 

29 ส.ค. 64 
 
 

18 ส.ค. 64 
 
 

29 ก.ค. 64 
 
 
 

29 ก.ค. 64 
 
 
 

20 ก.ค. 64 
 
 

11. นางสาวผจงพรรณ์ พันธุ์เพียร - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าว 
การเตรียมการจัดการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์ 
 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
 

11 พ.ค. 64 
 
 

25 พ.ค. 64 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  82 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
- การเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพื่อเรียนรู้  
"เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์" 
"การจัดทำสื่อการสอนระดับประถมศึกษา" 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน        
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 

12 - 28 
พ.ค. 64 

 
11 ส.ค. 64 

12. นางสาวพิมพาภรณ์ ชอบทำด ี - เข้าร่วมประชุม กิจกรรม "เรียนรู้เพ่ือการสอน  
สอนเพ่ือการเรียนรู้" รูปแบบออนไลน์ 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์  
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน        
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 

12 พ.ค. 64 
 

24 พ.ค. 64 
 

11 ส.ค. 64 

13. นางสาวมัญชนิกา บุญยงค์ - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใน
สังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 

11 พ.ค. 64 
 
 

24 พ.ค. 64 
 

11 ส.ค. 64 
 
 
 
 
 
 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  83 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
- ได้รับการอบรมและผ่านการทดสอบวัด
ความรู้ ตามหลักสูตรการป้องกันการทุจริต
และการคิดแยกแยะ ระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
- เป็นผู้ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียน
ปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรความเสี่ยง 
ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรหัส 62037 
- ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ 
แห่งชาติ ประจำปี 2564 
- ได้ผ่านการเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การ
วัดผลในรายวิชาวินัยและจรรยาข้าราชการ 
- ได้เข้าร่วมเสริมสร้างความรู้ด้าน
ประชาธิปไตยผ่านระบบ  
(e-Learning)โครงการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถี
รัฐธรรมนูญ 
- ได้ผ่านการเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การ 
วัดผลในรายวิชาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
แบบสะเต็มศึกษา 

สพป. พิจิตร เขต 2 
 
 
 
 
สพฐ. 
มูลธิศุภนมิิตแห่งประเทศไทย 
 
 
โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 
 
 
Thai MOOC 
 
รัฐสภา 
 
 
 
 
Thai MOOC 

9 ก.ค. 64 
 
 
 
 

10 ส.ค. 64 
 
 
 

10 ส.ค. 64 
 
 

18 ส.ค. 64 
 

1 ส.ค. 64 
 
 

 
 
23 ส.ค. 64 

14. นางสาวยุพาพร บรรเลงส่ง - การเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพื่อเรียนรู้  
"การจัดเวลาเรียนท่ามกลางวิกฤตโควิด  
5 รูปแบบ" 
- การเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพื่อเรียนรู้  
"นวัตกรรมการค้นพบความถนัดของเด็ก" 
- รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์ 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 

12 พค. 64 
 
 

14-พ.ค.-64 
 

11 พ.ค. 64 
 
 

24 พ.ค. 64 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  84 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์  
- การทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการใช้หลัก      
สูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียน  
ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
- การอบรมบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ 
- อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
หลักสูตร สำหรับครู การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning โครงการบริหาร
วิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
หลักสูตร สำหรับครู รูปแบบการสอน
ภาษาไทย โครงการบริหารวิชาการ        
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
การทดสอบความรู้วัดความรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ เรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
- การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 
Webinar “การจัดการเรียนการสอน 
ออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร 
นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อ เทคนิค และ   
วิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ และ
ห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 
 

สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
สพป. พิจิตร เขต 2 
 
 
สพป. ชัยภูมิ เขต 1 
 
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 
 
 
 
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 
 
 
 
โรงเรียนบ้านวังกระทะ  
สพป. ชัยภูมิ เขต 3 
 
 
สพฐ. โดยความร่วมมือของ 
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และสิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรมการศึกษา 
คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11 
 ส.ค. 64 

 
 
 
 
 

24 เม.ย. 64 
 
 

25 เม.ย. 64 
 

28 เม.ย. 64 
 
 
 

28 เม.ย. 64 
 
 
 

20 พ.ค. 64 
 
 
 

19 พ.ค. 64 
 
 
 
 

 
 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  85 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
- การทดสอบความรู้ออนไลน์ “วันวิสาขบูชา  
ประจำปี 2564” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
- การทดสอบความรู้ เรื่อง วันวิสาขบูชา  
ประจำปี 2564 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ผ่านระบบออนไลน์ 
- การอบรมและทดสอบความรู้ด้วยระบบ
ออนไลน์ เนื่องในกิจกรรมวันต่อต้าน          
ยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 
- ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน  
- การทดสอบวัดความรู้ผ่านระบบออนไลน์  
เรื่อง ความรอบรู้เกี่ยวกับวัดในประเทศไทย 
- การทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ        
ประจำปี 2564 

ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อำเภอตะกั่วทุ่ง 
ห้องสมุดประชาชน  อำเภอ
เชียงขอน 2 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอท่าเรือ สำนักงาน 
กศน. 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
โรงเรียนบ้านวังกระทะ 
 
โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 
 

21 พ.ค. 64 
 
 

26 พ.ค. 64 
 
 

26 มิ.ย. 64 
 
 

14 - 15 
ส.ค. 64 

 
 

16 ส.ค. 64 
 

18 ส.ค. 64 

15. นางสาวศศิธร กรานโต - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  
- อบรมโครงการ OBEC 2021 WEBINAR 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา      
นนทบุรี เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน 
ใสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19)  ณ ห้องประชุม                          
Broadcast room โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพฐ. 
 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
สพป. นนทบุรี เขต 1 

11 พ.ค. 64 
 
 

24 พ.ค. 64 
 

17 - 19 
พ.ค. 64 

11 ส.ค. 64 
 
 
 

 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  86 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
16. นางอาภาพร ศรีบำรุง - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการ

เตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์ 
- การเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพื่อเรียนรู้  
"เคล็ดลับการสร้างห้องเรียนออนไลน์ใน 
ยุคโควิด" "สอนฟินๆ สไตล์ฟินแลนด์" 
"นวัตกรรมการค้นพบความถนัดของเด็ก" 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) 
ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

สพฐ. (ออนไลน์( 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 

11 พ .ค.  64 
 
 

24 พ.ค. 64 
 

17 - 28 
พ.ค. 64 

 
 

11 ส.ค. 64 

17. นางจรินทิพย์  โวหาร - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  
- การเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพื่อเรียนรู้  
"กิจกรรมทดลองวิทย์ คิดสนุก" 
"กิจกรรมวิทย์คิดสนุกกับพ่ีบิ๊ก" 
"กิจกรรมเคล็ดลับสมองเปิดรับการเรียนรู้" 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 

11 พ.ค. 64 
 
 

24 พ.ค. 64 
 

17 - 19 
พ.ค. 64 

 
 

11 ส.ค. 64 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  87 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
18. นางอักษราภัค ศิลปะจิราลกัษณ์ - อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 

การสอนออนไลน์  
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 

25 พ.ค. 64 
 

11 ส.ค. 64 

19. นางวรรณวิมล ปิ่นจินดา - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าว     
การเตรียมการจัดการเรียนการสอน        
ของโรงเรียนในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา       
และประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน       
ต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
- ผ่านการทดสอบประเมินผลความรู้ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  
- การเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพื่อเรียนรู้ฯ 
 
- ผ่านการทดสอบผ่านระบบออนไลน์ 
เรื่อง "ทายภาพขนมไทย..ที่น่ารู้" 
 
- ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่อง ศาสนา
เปรียบเทียบ ด้วยระบบออนไลน์  
- ได้สอบความรู้เรื่อง โขน ด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ผ่านเกณฑ์ 100% 
- ได้ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์เนื่องใน
กิจกรรมสุนทรภู่ฯ ด้วยคะแนนร้อยละ 100 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
สมศ. (ออนไลน์) 
 
 
 
 
เพจความรู้ไม่มีหมด 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอโพธาราม 
โรงเรียนวัดพระบาทอุดม 
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 
 
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 
สพม. สระบุรี 

11 พ.ค. 64 
 
 

4 เม.ย. 64 
 
 
 
 

3 เม.ย. 64 
 

25 พ.ค. 64 
 

12-25 พค. 
64 

30 มิ.ย. 64 
 
 

29 มิ.ย. 64 
 

27 พ.ค. 64 
 

27 มิ.ย. 64 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  88 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
- ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่องประวัติและ
ผลงานสุนทรภู่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ 
- ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรม "แฟนพันธุ์แท้     
สุนทรภู่ ได้ระดับคะแนน 100% 
- ผ่านกิจกรรมตอบคำถามสุนทรภู่ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน      
คิดเป็นร้อยละ 80  
- ผ่านการทดสอบความรู้ เนื่องในวันสุนทรภู่ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- ผ่านการศึกษาและทดสอบความรู้        
เรื่อง  "โคก หนอง นา โมเดล"              
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเกณฑ์ประเมิน          
คิดเป็นร้อยละ 100  
- ผ่านการทดสอบออนไลน์ เรื่อง               
ภัยจากยาเสพติด 
- ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดฯ 
ด้วยคะแนน 80 %  
- ผ่านการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ในเรื่อง
ประวัติลูกเสือโลก ด้วยคะแนน 17/20 
- ได้ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ด้วย
ระบบออนไลน์ เนื่องในกิจกรรม               
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
- ได้ผ่านการทำแบบทดสอบออนไลน์เนื่อง    
ในวันต่อต้านยาเสพติด 
- ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์              
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
 
- ผ่านการทดสอบ โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในสังคมไทยฯ  

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 
สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 
 
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
 
 
โรงเรียนวัดสิงห ์
 
 
โรงเรียนหนองบัว 
สพม. นครสวรรค์ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานครพนม 
 
 
โรงเรียนหนองบัว      
สพม. นครสวรรค์ 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
สพม. กรุงเทพฯ เขต 2 
 
ค่ายธนาสัมฤทธิ์        
แคมป์ ราชบุรี 
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษา 
ตามอัธยาศัยอำเภอท่าเรือ 
โรงเรียนลาดบัวหลวง
ไพโรจน์วิทยา 
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอตะกั่วทุ่ง 
สภานักศึกษามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 

26 มิ.ย. 64 
 

 
26 มิ.ย. 64 

 
 

26 มิ.ย. 64 
 
 

26 มิ.ย. 64 
 

27 มิ.ย. 64 
 
 
 

26 มิ.ย. 64 
 

3 พ.ค. 64 
 
 

26 มิ.ย. 64 
 

26 มิ.ย. 64 
 
 

22 มิ.ย. 64 
 

28 มิ.ย. –  
15 ก.ค. 64 

 
11 พ.ค. 64 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  89 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
- ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่อง 
"จุดบนดวงอาทิตย์ (Sunspot) ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้คะแนนร้อยละ 100 
- ได้ผ่านการทดสอบความรู้ เกี่ยวกับ เรื่อง 
"ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาสถานที่สำคัญ 
ประเพณีและวัฒนธรรมฯจังหวัดจันทบุรี" 
ด้วยคะแนน 100 % 
- ได้ผ่านการทดสอบความรู้ เกี่ยวกับ 
เรื่อง "ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา 
สถานที่สำคัญ ประเพณีและวัฒนธรรม 
จังหวัดอุดรธานี" ด้วยคะแนน 100 % 
- ผ่านการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง คำที่มาจากวรรณคดี ได้คะแนน         
ร้อยละ 100 
- ได้ผ่านการทดสอบออนไลน์ผ่านเครือข่าย 
อินเตอร์เน็ต เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงด้วย
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 95 
- ได้ผ่านการทดสอบความรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรม 
พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมดนตรีในสยาม 
- ได้ผ่านการทดสอบความรู้ เกี่ยวกับ      
เรื่อง "ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาสถานที่
สำคัญ ประเพณีและวัฒนธรรม จังหวัดเลย" 
ด้วยคะแนน 88 % 
- ได้ผ่านการทดสอบความรู้ เกี่ยวกับ      
เรื่อง "ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาสถานที่
สำคัญ ประเพณีและวัฒนธรรม           
จังหวัดพัทลุง" ด้วยคะแนน 93 % 
- ได้ผ่านการทดสอบความรู้ เกี่ยวกับ       
เรื่อง "ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาสถานที่
สำคัญ ประเพณีและวัฒนธรรม          
จังหวัดมหาสารคาม" ด้วยคะแนน 95 % 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา
ร้อยเอ็ดเพจล่าเกียรติบัตร 
เพจล่าเกียรติบัตร 
 
 
 
ครูชวนอ่าน สารความรู้        
สู่ห้องเรียน 
 
 
โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 
สพป. ชัยภูมิ เขต 1 
 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเกริก 
 
เพจล่าเกียรติบัตร 
 
 
เพจล่าเกียรติบัตร 
 
 
 
เพจล่าเกียรติบัตร 
 
 
 
สำนักงานวัฒนธรรม       
สาวบ้านแต้ จังหวัดชัยภูมิ 
 

9 พ.ค. 64 
 
 

8 พ.ค. 64 
 
 
 

10 - 17 พ.ค. 
64 

 
 

 7 พ.ค. 64 
 
 

 9 พ.ค. 64 
 
 

11 พ.ค. 64 
 
 

10 พ.ค. 64 
 
 
 

7 พ.ค. 64 
 
 
 

5 พ.ค. 64 
 
 
 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  90 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
- ได้ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
เรื่อง "แม่ร่องสอน (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)" 
คะแนนที่ได้ 120/120 
- ได้ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
เรื่อง "เมืองยาลอ (จังหวัดยะลา)"       
คะแนนที่ได้ 120/120 
- ได้ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
เรื่อง "เมืองขามแก่น (จังหวัดขอนแก่น)" 
- ได้ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
เรื่อง "แปดริ้ว (จังหวัดฉะเชิงเทรา)" 
 
- ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยระบบออนไลน์ 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติฯ 
 
 
- ได้เข้าร่วมกิจกรรม จับคู่ตัวละคร           
ในวรรณกรรมไทย ผ่านสื่อออนไลน์ฯ 
- ผ่านการทดสอบความรู้กิจกรรมส่งเสริม 
การอ่านผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง "การละเล่น 
พ้ืนบ้าน"  
- ผ่านการทดสอบ "ความรู้ทั่วไปทาง
ภาษาไทย"  
- ได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม "สืบสาน 
ภาษาหลัก รู้รักภาษาไทย ปี64" 
- ผ่านการทดสอบประเมินผลความรู้ด้วย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะภาษาไทย : 
อักษรต่ำ ด้วยคะแนนผ่านเกณฑ์ 100% 
- ได้ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่อง ภาษาไทย 
ใกล้ตัว" ฯ 
- ผ่านการทดสอบประเมินผลความรู้ด้วย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลสำคัญของไทย: 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 

สำนักงานวัฒนธรรม      
สาวบ้านแต้ จังหวัดชัยภูมิ 
 
สำนักงานวัฒนธรรมสาว
บ้านแต้ จังหวัดชัยภูมิ 
สำนักงานวัฒนธรรมสาว
บ้านแต้ จังหวัดชัยภูมิ 
โรงเรียนวัดลาดชะโด  
(ประกาศวิทยาคาร)  
สพป.พระนครศรีอยุธยา 
เขต 2 
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 
สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษา 
ตามอัธยศัยอำเภอสวนผึ้ง 
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงใหม่ 
 
เพจความรู้ไม่มีหมด 
 
โรงเรียนบดินทรเดชา     
(สิงห์ สิงหเสนี) 
เพจความรู้ไม่มีหมด 
 
 
 
 
ศูนย์วิทาศาสตร์และ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา
ร้อยเอ็ด 

3 พ.ค. 64 
 
 

2 พ.ค. 64 
 
 

1 พ.ค. 64 
 

10 ก.ค. 64 
 

 
29 ก.ค. 64 

 
 
 

8 - 10 ก.ค. 
64 

29 ก.ค. 64 
 
 

29 ก.ค. 64 
 

12 ก.ค. 64 
 
29 ก.ค. 64 

 
 

21 ก.ค. 64 
 

15 ก.ค. 64 
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โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  91 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
ด้วยคะแนนคิดเป็นร้อยละ 100 
- ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง 
อนุภาคของแสง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
- ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
ประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านระบบออนไลน์ 
ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 100 
- ได้ผ่านการทดสอบความรู้ในระบบออนไลน์ 
เรื่อง สุนทรภู่ครูกลอนกานท์ สืบสาน 
วันภาษไทย สำหรับประชาชนทั่วไปฯ ผ่าน
เกณฑ์ประเมิน คิดเป็นร้อยละ 85 
- ได้เข้าร่วมกิจกรรมรักษ์ภาษา รู้ค่าวันสำคัญ 
ผ่านระบบ Online ฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คะแนน 80% 
- ได้ผ่านการทดสอบความรู้ เนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษฯด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็น 95% 
- ผ่านการทดสอบประเมินผลความรู้ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รอบรู้ภาษาต่างประเทศ 
:คำคุณศัพท์ภาษาลาวด้วยคะแนนผ่านเกณฑ์ 
85% 
- ผ่านการทดสอบประเมินผลความรู้ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รอบรู้ภาษาไทยศัพท์
ภาษาไทยที่มีความหมายโบราณด้วยคะแนน
ผ่านเกณฑ์ 100% 
- ผ่านการทดสอบความรู้คิดเป็น 100% 
เนื่องในวันสุนทร่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
"สดุดีกวีกานท์ สืบสานวันภาษาไทย" 
- ได้ทดสอบความรู้ เรื่อง คำท่ีมักเขียนผิดด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ผ่านเกณฑ์ 
82% 
 

 
กศน. อำเภอท่าเรือ 
 
 
โรงเรียนประชาสงเคราะห์
วิทยา 
 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
 
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
 
 
เพจความรู้ไม่มีหมด 
 
 
เพจความรู้ไม่มีหมด 
 
 
 
โรงเรียนธัญบุรี 
 
 
 
โรงเรียนสุไหงโก-ลก 
 
 
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 
"ราษฎร์อุทิศ" 
 
 

 
19 ก.ค. 64 

 
 

18 ก.ค. 64 
 
 
24 ก.ค. 64 

 
 
 

24 ก.ค. 64 
 
 

27 ก.ค. 64 
 
 

27 ก.ค. 64 
 
 
 

29 ก.ค. 64 
 
 
 

29 ก.ค. 64 
 
 

29 ก.ค. 64 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
- ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะใน  
"วันภาษาไทยแห่งชาติ"  
- ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาความเป็นมาของ
วันภาษาไทยแห่งชาติฯ 
 
- ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ "การคัด
แยกขยะมูลฝอย" ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้คะแนนร้อยละ 100 
- ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่อง วัน
อาสาฬหบูชาโดยผ่านเกณฑ์การประเมิน  
ร้อยละ 90 
- ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง        
"วันอาสาฬหบูชา:วันเข้าพรรษา และผ่าน 
การทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 
- ผ่านการทดสอบความรู้พ้ืนฐานระบบ
ออนไลน์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ2564 ด้วยคะแนนผ่าน 88% 
- ผ่านการทดสอบความรู้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 
โดยผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 75 
- ผ่านการทดสอบความรู้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 
- ผ่านการทดสอบความรู้ กิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน ด้วยระบบออนไลน์โดยผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 90 

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา
ร้อยเอ็ด 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอ
เชียงของฯ 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
 
โรงเรียนโยธินบูรณะ 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอราษีไศล 
โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอบางสะพาน 
 
 

29 ก.ค. 64 
 

31 ก.ค. 64 
 

 
24 ก.ค. 65 

 
 

24 ก.ค. 65 
 
 

11 ส.ค. 64 
 
 

15 ส.ค. 64 
 
 
 
 
 
 

15 ส.ค. 64 
 
 

18 ส.ค. 64 
 
 

18 ส.ค. 64 
 

18 ส.ค. 64 
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ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
- ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์         
เรื่อง วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 
- ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์         
เรื่อง ความรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 
- ผ่านการอบรมออนไลน์เชิงปฎิบัติการ
หลักสูตรการสร้าง Report ให้อ่านง่าย     
ด้วย Google Data Studio  
- ผ่านการอบรมออนไลน์เชิงปฎิบัติการ
หลักสูตรการสร้างใบงานมีชีวิตด้วย 
LIVEWORKSHEET 
- ผ่านการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
กิจกรรม "รักของแม่ในวรรณคดี" ด้วยคะแนน
รอ้ยละ 90.00 
- ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับ 
ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  
- ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
วิทยาศาสตร์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ประจำปี 2564 
- ได้ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยระบบ
ออนไลน์ กิจกรรม "ตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 
 
โรงเรียนพิมายวิทยา 
 
กศจ. ขอนแก่น 
 
 
สพม. ขอนแก่น 
 
 
กศจ. ขอนแก่น 
 
 
สพม. ขอนแก่น 
 
 
 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
สพฐ. (ออนไลน์) 
โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย รังสิต 
 

18 – 31   
ส.ค. 64 
21 ส.ค. 64 

 
22 ส.ค. 64 

 
 
12 ส.ค. 64 

 
 

14 - 15 
ส.ค. 64 

 
18 ส.ค. 64 

 
 
 

18 ส.ค. 64 
 
 
11 พ.ค. 64 

 

20. นายกมลชัย ฟองมณี - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  
- อบรมการเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพ่ือ 
เรียนรู้ "เคล็ดลับการสร้างห้องเรียนออนไลน์
ในยุคโควิด""How to have cool online 
teaching style" 

โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
 

24 พ.ค. 64 
 
 

12 - 28 
พ.ค. 64 

11 ส.ค. 64 
 
 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  94 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
"Befriend Your English Class : 
It's time to change" 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน        
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 
- อบรมครูผู้สอนภาษาจีนของประเทศไทย 
(ทางออนไลน์) 
 
- ผ่านการทดสอบความรู้ระบบออนไลน์ 
เรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีและ
วรรณกรรม" คิดร้อยละ 100 
- ผ่านการทดสอบความรู้ระบบออนไลน์ 
เรื่อง Basic English Conversation 
in Daily life "greeting and 
introductions" คิดเป็นร้อยละ 90 
- ผ่านการทดสอบความรู้ระบบออนไลน์ 
เรื่อง วิจัยในชั้นเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ด้วยคะแนน 100% 
- ผ่านการทดสอบความรู้ระบบออนไลน์  
เรื่อง Spelling Bee Competition               
คิดเป็นร้อยละ 85 
- ผ่านการทดสอบความรู้ระบบออนไลน์   
เรื่อง Dictionary Competition            
คิดเป็นร้อยละ 90 
- เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ฐาน
กิจกรรม นิมรรศการ Science show     
สวนสมุนไพร 

 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยครูกว่างซี 
ประเทศจีน ร่วมกับ       
สพป.นนทบุรี เขต 1 
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 
สพป. เชียงราย เขต 4 
 
 
 
สพม เขต 10 
 
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการยานนาเวศ 
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการยานนาเวศ 
 
โรงเรียนอนุบาลสามเสน 
 
 
 

 
 

7- 9 ก.ค. 
64 

 
 
 
 
 

29 ก.ค. 64 
 

 
29 ก.ค. 64 

 
 
2 ส.ค. 64 

 
 
 
2 ส.ค. 64 

 
 

2 ส.ค. 64 
 
 

14 - 20 
ส.ค. 64 

 
16 ส.ค. 64 

 
 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  95 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
- ผ่านการอบรมระบบออนไลน์ Course: 
COVID-19 Vocabulary Practice       
The Project for Developing Foreigh 
Language Potential, Academic       
Year 2021  
- ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับ 
ครูสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

สพป. สระบุรี เขต 2 
 
 
 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
 

14 - 15 
ส.ค. 64 

 
 
 

11 พ.ค. 64 
  

21. นางสาวมัลลิกา ศรีอำคา - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  
- การเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพื่อเรียนรู้  
รูปแบบออนไลน์ 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 
- อบรมทดสอบความรู้ด้วยระบบออนไลน์ 
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก           
ประจำปี 2564 
- เป็นผู้ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียน
ปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัส 62037  
- การอบรมออนไลน์ และทดสอบความรู้

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
กศน. อำเภอท่าเรือ 
กศน. จังหวัดพะนครศรี
อยุธยา 
สพฐ. 
มูลิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 
 
สพป. หนองคาย เขต 2 
 

24 พ.ค. 64 
 
 

27 พ.ค. 64 
 

11 ส.ค. 64 
 

26 มิ.ย. 64 
 
 
 
 
 
 

30 มิ.ย. 64 
 
 

12 ก.ค. 64 
 
 
 

16 ก.ค. 64 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  96 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก(Active Learning) 
- การเข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบวัด
ความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตแหน่งครู 
 ว9/2564 ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- การเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง 
การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PERFPRMANCE AGREEMENT) 
- เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ                
"รู้คิด วิเคราะห์ สนุกในการเรียนรู้               
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 
- ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้ รูปแบบออนไลน์             
สำหรับ ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ         
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
- เข้าร่วมเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 7 
เรื่องทิศทางและแนวโน้มการจัดการศึกษา 
เพ่ือรองรับอาชีพแห่งอนาคต 
- เข้าร่วมกิจกรรม 12 สัปดาห์ พัฒนา
นวัตกรรม Active Learning ภายใต้โครงการ 
AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ การเรียนรู้เพ่ือการอยู่
รอด อยู่ร่วม อย่างปลอดภัยและมีความสุข 

 
 
สพป. ปทุมธานี เขต 2 
 
 
 
 
สพม. กรุงเทพมหานคร  
เขต 1 
 
 
 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
 
สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 
 
สพฐ.  
 

 
 
1 ส.ค. 64 

 
 
 
 

9-10        
ส.ค. 64 

 
 
 
 

14 - 15 
ส.ค. 64 

 
7 ก.ย. 64 

 
 
 

7 ส.ค. 64 
 
 
11 พ.ค. 64 
 

22. นางสาวรติพร แขกวันวงค ์ - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 

11 พ.ค. 64 
 
 

25 พ.ค. 64 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  97 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

สพป. นนทบุรี เขต 1 
 

11 ส.ค. 64 

23. นางลัดดาวรรณ ศรีนวลจันทร ์ - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- เป็นวิทยากรอบรมการใช้เทคโนโลยี       
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
- อบรมการเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพ่ือ 
เรียนรู้ "สอนฟินๆ สไตล์ฟินแลนด์" 
"เคล็ดลับการสร้างห้องเรียนออนไลน์ 
ในยุคโควิด"  
"เรียน Coding มิติใหม่ ทำอย่างไร ให้ปัง" 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 

11 พ.ค. 64 
 
 

24 - 25 
พ.ค. 64 

13 พ.ค. 64 
 
 
 
 

13 พ.ค. 64 
 
 
 
 
 

24. นางสุธาทิพย์ ธาดาสีห์ - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าว 
การเตรียมการจัดการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์ 
- อบรมการเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพ่ือ 
เรียนรู้ "How to จิตวิทยาเด็ก" 
"การจัดการเรียนท่ามกลางวิกฤตโควิด 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 

20 พ.ค. 64 
 
 

11 ส.ค. 64 
 

11 พ.ค. 64 
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ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
5 รูปแบบ" "ปลุกพลังครูสู่ซุปตาร์" 
 "เข้าใจเด็ก เข้าใจความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล" 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์  
- เข้าร่วมกิจกรรม 12 สัปดาห์ พัฒนา
นวัตกรรม Active Learning ภายใต้โครงการ 
AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ การเรียนรู้เพ่ือการอยู่
รอด อยู่ร่วม อย่างปลอดภัยและมีความสุข 
- ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์         
เรื่อง"ประชาคมอาเซียน"  
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วัง
จันทรเกษม" หลักสูตรที่ 2                     
คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม 
- เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ                 
"รู้คิด วิเคราะห์ สนุกในการเรียนรู้            
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-1 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
วังจันทรเกษม" หลักสูตรที่ 3 โครงสร้าง 
กระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครู 
จะก้าวเดินไปทิศทางใด 
- เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "การเรียนรู้  
ถอดบทเรียนบริษัทสร้างการดี" 

 
 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
สพฐ. 
 
 
 
โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 
 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 

 
 
 

25 พ.ค. 64 
 
 
 
 
 
 

12 - 28 
พ.ค. 64 

 
 

11 ส.ค. 64 
 

7 ส.ค. 64 
 
 
 
 

8 ส.ค. 64 
 
 

10 ส.ค. 64 
 
 
 
 
 

9-10 ส.ค. 
64 
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พัฒนา 
- ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับ 
ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  
- รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าว 
"จุดยืนลดภาระทางการศึกษา" 
- เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ "จุด
ประกายความคิด พัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี                   
สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"      
- ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ 
ประจำปี 2564 
- อบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
ภาษาไทยตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ 
อ่านออกเขียนได้ทุกคน" 
- ผ่านการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการสร้าง Report ให้อ่านง่ายด้วย 
google Data Studio 
- ผ่านการอบรมออนไลน์เชิงปฎิบัติการ
หลักสูตรการสร้างใบงานมีชีวิตด้วย
LIVEWORKSHEET 
- เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการ 
KRU (ครู) CLUB หัวข้อ "มาเร้าใจผู้เรียนด้วย
การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์กัน" 
- เข้าร่วมเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 5 
เรื่อง บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาในยุคดิจิทัล 
- เข้าร่วมประชุมวิจัยทางการศึกษาระดับ 
ชาติ ครั้งที่ 16 "นวัตกรรมการศึกษา" 
กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาไทย 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 
 
 
 
โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 
 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
 
กศจ. ขอนแก่น 
ขอนแก่นโรบอท 
 
เพจครูสายบัว 
 
 
กศจ. ขอนแก่น 
ขอนแก่นโรบอท 
 
เพจครูสายบัว 
 
 
ชมรมพุทธศาสตร์สากล 
 
 
 

13 ส.ค. 64 
 
 
 

14-ส.ค.-64 
 

14 - 15 
ส.ค. 64 

 
 

16 ส.ค. 64 
 
 

18 ส.ค. 64 
 
 

18 ส.ค. 64 
 
 

30 ส.ค. 64 
 
 

21 ส.ค. 64 
 

 
22 ส.ค. 64 

 
 

22 ส.ค. 64 
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พัฒนา 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
วังจันทรเกษม" หลักสูตรที่ 6 การออกแบบ 
การเรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการ์เรียนรู้ 
สำหรับการศึกษาในยุค Next Normal 
Education Reimagined 
- ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวน 
การเรียนการสอนกระบวนการลูกเสือใน
สถานศึกษา" โครงการนิเทศจัดกิจกรรม 
ลูกเสือในสถานศึกษา 
- อบรมออนไลน์ เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
การสร้างคลิปการสอนแบบเห็นหน้าผู้สอน
อย่างง่ายด้วย Canva 
- การอบรมออนไลน์ เรื่อง ครูพันธุ์ใหม่หัวใจ
โซเซียล ภายใต้โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือครู เพื่อเด็ก 
- เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการพัฒนา
ระบบนิเทศภายในสถานศึกษา ผ่านระบบ 
Zoom Meeting  
- ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ
สร้างเว็บไซต์การเรียนการสอนด้วย   
Google Sites 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
วังจันทรเกษม" หลักสูตรที่ 7 Education 
Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคต 
การศึกษาไทย 
- เข้าร่วมเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 6 
เรื่อง ฟังเสียงผู้บริหาร : ผู้นำสร้างการ 
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 
 
 
 
 
 
สภาการศึกษา 
 
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
กศจ. สระบุรี 
 
 
กศจ. ขอนแก่น 
ขอนแก่นโรบอท 
เพจครูสายบัว 
โรงเรียนสีชมพู 
สพม. ขอนแก่น 
 
สพม. สุพรรณบุรี 
 
 
 
 
กศจ. ขอนแก่น 
ขอนแก่นโรบอท 
 
 

24 ส.ค. 64 
 
 
 
 
 
 

26 ส.ค. 64 
 
 
 

27 ส.ค. 64 
 
 

27-ส.ค.-64 
 
 

28 ส.ค. 64 
 
 

28 ส.ค. 64 
 

 
28 ส.ค. 64 

 
 
 
 

29 ส.ค. 64 
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พัฒนา 
- ผ่านการอบรมออนไลน์ เรื่อง Google Form 
ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือครู      
เพ่ือเด็ก 
- ผ่านการประเมินผลการพัฒนาตนเองด้วย
การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) เรื่อง 
การพัฒนาทักษะการออกแบบภาพและสื่อ
ด้วยโปรแกรม Canva 
- เข้าร่วมตอบปัญหาคุณธรรมออนไลน์
โครงการ 108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญาศรัทธา
คุณธรรม ประเภทผู้มีความรู้เรื่องหลักการ
พ้ืนฐานของคุณธรรม "ดี" 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ 
ออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
วังจันทรเกษม" หลักสูตรที่ 8               
ศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง 
- เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรายงานการจัดสรร
เงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านระบบ VDO 
Conference 
- การประชุมทางวิชาการสภาการศึกษา 
เสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 8 เรื่อง การ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
ผู้เรียนในยุคไวรัสโควิด-19 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง 
สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย ด้วยเสียงบรรยาย 
อัตโนมัติ ฯ 
- อบรมหลักสูตร ที่ 4 : การสร้าง Blended 
Learning Platform for Next Normal 
Education Reimagined ด้วย          
Microsoft 39 

เพจครูสายบัว 
 
 
สพม. ขอนแก่น 
 
 
 
กรมศาสนา ศูนย์ยุวพัฒน์ 
มูลนิธิรัฐบุรุษ               
พลเอกเปรมฯ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
สำนักงานเลขาธิการ     
สภาการศึกษา 
 
 
 
กศจ. ขอนแก่น 
ขอนแก่นโรบอท 
 
 
โรงเรียนสีชมพู 
สพม. ขอนแก่น 
 
สพฐ. 
บริษัทไมโครซอฟท์ 
(ประเทศไทย) 
 

31 ส.ค. 64 
 
 

31 ส.ค. 64 
 
 
 

4 ก.ย. 64 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 ก.ย. 64 

 
 
 
 

6 ก.ย. 64 
 
 
 

6 ก.ย.-64 
 
 

14 ก.ย. 64 
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พัฒนา 
- การอบรมออนไลน์ เรื่อง การสร้างใบงาน 
มีชีวิตด้วย LIVEWORKSHEETS 
 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
สมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านระบบสื่อสารสอง
ทาง Application Zoom 

สพม. ขอนแก่น  
ศธจ. ขอนแก่น 
อบจ. ขอนแก่น 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
 

18 ก.ย. 64 
 

 
25 ก.ย. 64 
 

 
 

25. นายสุทธิภัทร์  พลภักด ี - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพ่ือ
เรียนรู้ "เข้าใจเด็ก เข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล" 
- อบรมการเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพ่ือ 
เรียนรู้ "ปลุกพลังครูสู่ซุปตาร์" 
- อบรมการเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพ่ือ
เรียนรู้ "สอนฟินๆ สไตล์ฟินแลนด์" 
- เป็นวิทยากรอบรมการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์  
- อบรมโครงการ Good Food For All  
กินดี - อยู่ดี ในหัวข้อ "อาหารที่ลดการ
เบียดเบียนและส่งเสริมสุขภาพจากพืช      
ครั้งที่ 2 ทางออนไลน์ 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์  

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 

11 พ.ค. 64 
 
 

12 พ.ค. 64 
 
 

12 พ.ค. 64 
 

13 พ.ค. 64 
 

24 - 25 
พ.ค. 64 

17 ก.ค. 64 
 
 
 

11 ส.ค. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  103 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
- เทคนิคและกลวิธีเด็ดเพ่ือมัดใจผู้เรียนโดย
การสอนออนไลน์โครงการนิเทศการสอนใน
ชั้นเรียนรูปแบบ Blended Learning 
- โครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(Covid - ๑๙) 
- หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์
สำหรับโรงเรียน  
- การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
- บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาในยุคดิจิทัล  
- การอบออนไลน์การจัดการศึกษาแนวพุทธ 
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ                 
Active Learning 
- ค่าย iPad เพ่ือการสอนที่สร้างสรรค์ผ่าน
การเรียนออนไลน์ในระบบ CMU MOOC 
- ภัยพิบัติในชีวิตประจำวันผ่านการเรียน
ออนไลน์ในระบบ CMU MOOC 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานนทบุรี 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 
สพป. นนทบุรี เขต ๑ 
 
วิทยาลัยการศึกษาตลอด
ชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
วิทยาลัยการศึกษาตลอด
ชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยการศึกษาตลอด
ชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

24 ก.ค. 64 
 
 

11 ส.ค. 64 
 
 
 

14 ก.ย. 64 
 
 
 

18 ก.ย. 64 
 

 
25 ก.ย. 64 

 
๒8 ก.ย. 64 

 
2๙ ก.ย. 64 

26. นางสาวเมเดีย  รองสนาม - อบรมการเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพ่ือ 
เรียนรู้ "สอนฟินๆ สไตล์ฟินแลนด์" 
- อบรมการเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพ่ือ 
เรียนรู้ "เข้าใจเด็ก เข้าใจความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล" 
- อบรมการเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพ่ือ 
เรียนรู้ "Befriend Your English 
Class : it's time to change" 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์ 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 

 

13 พ.ค. 64 
 

12 พ.ค. 64 
 
 

14 พ.ค. 64 
 
 

24 พ.ค. 64 
 
11 ส.ค. 64 

 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  104 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

27. นายศรันย์ เปรมปรีดา - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์ 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 

11 พ.ค. 64 
 
 

25 พ.ค. 64 

28. นางจารุวรรณ  อินทรชม - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  
- การเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพื่อเรียนรู้ฯ  
 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 

11 พ.ค. 64 
 
 

25 พ.ค. 64 
 

12-28  
พ.ค. 64 

11 ส.ค. 64 

29. นางสาวจุฑามาศ ดีแป้น - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าว 
การเตรียมการจัดการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์ 
- การเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพื่อเรียนรู้  
- อบรมครูผู้สอนภาษาจีนของประเทศไทย 
(ทางออนไลน์) 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
มหาวิทยาลัยครูกว่างซี 
ประเทศจีน ร่วมกับ 

11 พ.ค. 64 
 
 

24 พ.ค. 64 
12-28 
พ.ค. 64 

7 - 9 ก.ค. 
64 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  105 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์  
- รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- "เรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพ่ือการรู้" 
เรื่อง : สร้างเด็กไทยให้เป็น Global Citizen 
-" เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพ่ือการรู้" 
เรื่อง : Behind Your English Class : 
It's time to change 
- "เรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพ่ือการรู้" 
เรื่อง : เรียนภาษาจีนกับพ่ีหลุยส์: 
- การทดสอบวัดความรู้ เรื่อง "ตามรอยเจ้าฟ้า 
ตามหานักอ่าน" เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2564 
- หลักสูตรที่ 1 : Next Normal Education 
Remigined การบริหารจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา 
- หลักสูตรที่ 2 : กลยุทธ์การจัดการเรียน 
การสอนและการจัดประชุมออนไลน์ ให้มี
ประสิทธิภาพในยุค NEXT Normalนไลน์ 
- การอบรม "Microsoft Teams 
Education" 

สพป.นนทบุรี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
สพป.นนทบุรี เขต 1 
 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 
 
 
 
สพฐ. และบริษัท
ไมโครซอฟท์  
(ประเทศไทย) จำกัด 
สพฐ. และบริษัท
ไมโครซอฟท์  
(ประเทศไทย) จำกัด 
OBEC Excellent Center 
 

11 ส.ค. 64 
 
 
 
 
 
 

11 พ.ค. 64 
 
 

13 พ.ค. 64 
 

14 พ.ค. 64 
 
 

18 พ.ค. 64 
 

18 ส.ค. 64 
 
 

10 ก.ย. 64 
 
 
 

11 ก.ย. 64 
 
 

13 ก.ย. 64 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  106 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
30. นางสาวอุไรพร  บุญชิด - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าว 

การเตรียมการจัดการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  
- การเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพื่อเรียนรู้ฯ  
 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 

11 พ.ค. 64 
 
 

24 พ.ค. 64 
 

12-28  
พ.ค. 64 

11 ส.ค. 64 

31. นางสาวศิริพร  เพ็ชรแดง - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าว 
การเตรียมการจัดการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  
- การเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพื่อเรียนรู้ฯ  
 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์  
- ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับ 
ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 

11 พ.ค. 64 
 
 

25 พ.ค. 64 
 

12-28  
พ.ค. 64 

11 ส.ค. 64 
 
 
 
 
 
 

14 - 15 
ส.ค. 64 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  107 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
32. นางสาวเหมือนแม ่สุขเอม - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าว 

การเตรียมการจัดการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  
- อบรมโครงการ OBEC 2021 WEBINAR 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์  
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้นโครงการ
สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อ ประเภท
เทคโนโลยี โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อ และ
การใช้สื่อ นวัตกรรมการ เรียนการสอน ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 
- เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์และสพฐ. และ ห้องเรียนออนไลน์
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
- ทดสอบความรู้ด้วยระบบออนไลน์ใน
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
 
 
 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพฐ. 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
 
 
 
 
โรงเรียนวัดไก่เตี้ย       
(สวัสดิ์ประชานุกูล) 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม 
หงสะเดชอุปถัมภ์) 
 
 
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
การศึกษาคณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม 
หงสะเดชอุปถัมภ์) 
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษา 
ตามอัธยาศัยอำเภอท่าเรือ 
กศน. จ.พระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

11 พ.ค. 64 
 
 

24 พ.ค. 64 
 

19 - 21 
พ.ค. 64 

 
11 ส.ค. 64 

 
 
 
 
 

2 ก.พ. 64 
 
 

9 เม.ย. 64 
 
 
 

21 พ.ค. 64 
 
 
 

25 พ.ค. 64 
 

26 มิ.ย. 64 
 
 
 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  108 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
- ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล 
รางวัลชมเชย โรงเรียนคาร์บอนต่ำ        
ประจำปี ๒๕๖๔  
- ทดสอบความรู้ด้วยระบบออนไลน์เนื่องใน 
วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔ 
โครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  
- สิ่งประดิษฐ์ออนไลน์พัฒนาเยาวชนภูมิภาค
ให้ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
นวัตกรรม 
- พัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้วยระบบ e-learning 
แพลตฟอร์มหลักสูตรการสร้างข้อสอบด้วย 
Google form 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
- การทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 
๒๕๔๖ 
- การวัดผลประเมินผลการจัดการศึกษา
ในช่วงการแพร่ ระบาด covid - ๑๙ 
การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ด้วยระบบ e-learning แพลตฟอร์มออนไลน์ 
- หลักสูตรการสร้างและออกแบบกราฟิก
ดีไซน์ด้วย Canvas for Education 
 
 
- ประชุมแลกเปลี่ยนในหัวข้อความท้าทาย
การบริหารการศึกษาในยุคโควิด - ๑๙  

เทศบาลนครนนทบุรี 
 
 
โรงเรียนวัดราชโด  
(ประกาศวิทยาคาร) 
 
 
 
สพป.นนทบุรี เขต ๑ 
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกำแพงเพชร 
 
สพป.นนทบุรี เขต ๑ 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการ       
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 
 
 
 
 
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสงขลา 
สพป.นนทบุรี เขต ๑ 
 

9 ก.ค. 64 
 
 

4 ส.ค. 64 
 
 
 
 

13 ก.ค. 64 
 
 

14 ม.ค. 64 
 
 
 

14 ส.ค. 64 
 
 

25 ส.ค. 64 
 
 

15 ส.ค. 64 
 
 
 
 

18-ส.ค.-64 
 
 
 

24 ส.ค. 64 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  109 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
- NEXT Normal Education Reimagined 
หลักสูตรการบริหารการจัดการการเรียนการ
สอนออนไลน์พร้อม ประสบการณ์จริงจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา 
- อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การจัดการเรียนการ
สอน และการประชุมออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal 

สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาคณศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
สพฐ. และบริษัไมโครซอฟท์
ประเทศไทย จำกัด 
สพฐ. และบริษัไมโครซอฟท์
ประเทศไทย จำกัด 

04 ก.ย. 64 
 
 

10 ก.ย. 64 
 
 
 

11 ก.ย. 64 

33. นายไกรสร ศอกขุนทด - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าว 
การเตรียมการจัดการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์ 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 

11 พ.ค. 64 
 
 

24 พ.ค. 64 

34. นางวารี เลอเลิศวิชย - อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 

11 พ.ค. 64 
 

24 พ.ค. 64 

35. นางสาวกานดา เหมหงษา - อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  

โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 

11 พ.ค. 64 
 

24 พ.ค. 64 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  110 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

36. นางสาวสุชาดา  เกตุแก้ว - อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  
- อบรมโครงการ OBEC 2021 WEBINAR 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ 
 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพฐ. 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
สพป. นนทบุรี เขต 1 

24 พ.ค. 64 
 

17 - 21 
พ.ค. 64 

 
11 ส.ค. 64 

37. นางสาวอรวิชา วีระประทีป - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าว 
การเตรียมการจัดการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพ่ือ 
เรียนรู้ "เข้าใจเด็ก เข้าใจความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล" 
- การเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพื่อเรียนรู้  
"การจัดเวลาเรียนท่ามกลางวิกฤตโควิด  
5 รูปแบบ" 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  
- การเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพื่อเรียนรู้  
"การสร้างนักวิทยาศาสตร์น้อย" 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
  

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 

11 พ.ค. 64 
 
 

12 พ.ค. 64 
 
 

12 พค. 64 
 
 

24 พ.ค. 64 
 

18 พค. 64 
 

11 ส.ค. 64 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  111 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

39. นางสาวธนัญญา สุจริต - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าว 
การเตรียมการจัดการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  
- การเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพื่อเรียนรู้  
"เรียน Coding มิติใหม่ ทำอย่างไร ให้ปัง" 
- การเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพื่อเรียนรู้  
"กิจกรรมวิทย์คิดสนุกกับพ่ีบิ๊ก" 
- การเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพื่อเรียนรู้  
"ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ ใครก็เรียนได้" 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์  
- กิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
- ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับ 
ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

สพฐ. 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 

11 พ.ค. 64 
 
 

25 พ.ค. 64 
 

20 พค. 64 
 

18 พ.ค. 64 
 

20 พ.ค. 64 
 

11 ส.ค. 64 
 
 
 
 
 
 

19 ส.ค. 64 
 

14 - 15 
ส.ค. 64 

 

40. นายสมชาย  ชาติศรี - อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 

24 พ.ค. 64 
 

11 ส.ค. 64 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  112 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

41. นายธนภัทร จันทกลิ่น - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าว 
การเตรียมการจัดการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 

11 พ.ค. 64 
 
 

25 พ.ค. 64 
 

11 ส.ค. 64 

42. นายธีระวัฒน์  ถาฝัน - อบรมการเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพ่ือ 
เรียนรู้ "เคล็ดลับการสร้างห้องเรียน 
ออนไลน์ในยุคโควิด"  
- อบรมการเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพ่ือ 
เรียนรู้ "สอนฟินๆ สไตล์ฟินแลนด์" 
- อบรมการเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพ่ือ 
เรียนรู้ "เข้าใจเด็ก เข้าใจความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล" 
- รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าว 
การเตรียมการจัดการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 

13 พ.ค. 64 
 
 

13 พ.ค. 64 
 

12 พ.ค. 64 
 
 

11 พ.ค. 64 
 
 

24 พ.ค. 64 
 

11 ส.ค. 64 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  113 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

43. นายสันติ  กินร ี - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าว 
การเตรียมการจัดการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพ่ือ 
เรียนรู้ "สอนฟินๆ สไตล์ฟินแลนด์" 
- อบรมการเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพ่ือ 
เรียนรู้ "เข้าใจเด็ก เข้าใจความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล" 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง            
ธรรมาภิบาลในโรงเรียน 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใส ITA โรงเรียนสุจริต 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 

11 พ.ค. 64 
 
 

13 พ.ค. 64 
 

12 พ.ค. 64 
 
 

24 พ.ค. 64 
 

11 ส.ค. 64 
 
 
 
 
 
 

2 ส.ค. 64 
 

23 ส.ค. 64 
 

44. นายอาณัต  แบรอฮีม - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าว 
การเตรียมการจัดการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์  
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  

สพฐ. 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 

11 พ.ค. 64 
 
 

24 พ.ค. 64 
 

11 ส.ค. 64 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  114 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

45. นางสิริชล ช่วงชัย - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าว 
การเตรียมการจัดการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- การเรียนรู้เพ่ือการสอน สอนเพื่อเรียนรู้ฯ  
 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์  
- อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์ 

สพฐ. 
 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 

11 พ.ค. 64 
 
 

12-28 พ.ค. 
64 

11 ส.ค. 64 
 
 
 
 
 

 
24 พ.ค. 64 

46. นางสาวสุภัทตรา สถิตย์บุตร - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าว 
การเตรียมการจัดการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- เป็นวิทยากรอบรมการใช้เทคโนโลยี         
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 

11 พ.ค. 64 
 
 

24 - 25 
พ.ค. 64 

11 ส.ค. 64 
 
 
 
 
 
 

47. นางสาวพรชนก  สิงห์คำ - เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  

สพป. นนทบุรี เขต 1 
 

11 ส.ค. 64 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  115 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์  
- การเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน
ออนไลน์ “ตัวการันต์ ที่หายไป”  
ของห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี” 
- การทดสอบออนไลน์ “กิจกรรมตอบคำถาม 
รอบรู้ สู้โควิด” เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุดประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- การทดสอบออนไลน์ “กิจกรรมตอบคำถาม
ความรู้รอบตัวเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด”ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- การทดสอบออนไลน์ “กิจกรรมตอบคำถาม 
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย”เนื่องในกิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
การทดสอบความรู้เรื่อง                        
“ความหลากหลาย”  
- เข้าร่วมโครงการต้นกล้ารัฐสภาออนไลน์ 
รัฐสภาประจำปี ๒๕๖๔ 
- การทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
“จรรยาบรรณวิชาชีพครู” ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
- การทดสอบวัดความรู้ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ “กิจกรรมความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์สำหรับบุคล ทั่วไป” 
- การทดสอบออนไลน์ เพื่อศึกษาและพัฒนา
ตนเอง ด้านลูกเสือเกี่ยวกับ “ลูกเสือจราจร” 
- การทำแบบทดสอบออนไลน์ การรู้เท่าทัน
สื่อ โครงการส่งเสริมการพัฒนาและเพ่ิม

 
 
 
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอบางแพ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 
 
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์            
เพ่ือการศึกษานครพนม 
รัฐสภา 
 
 
สพป.ยะลา เขต ๒ 
 
 
โรงเรียนบางบัวทอง         
สพม.นนทบุรี 
สโมสรลูกเสือราชาธิราช
ร่วมกับ ค่ายธนาสัมฤทธิ์
แคมป์ จ.ราชบุรี 

 
 
 
 
 
18 ก.ย. 64 

 
 

๑๗ ก.ย. ๖4 
 
 

๑๗ ก.ย. ๖๔ 
 

 
๑๗ ก.ย. 64 

 
 
 
 

๑๖ ก.ย. 64 
 
16 ก.ย. 64 

 
 

16 ก.ย. 64 
 
 
 

24 ส.ค. 64 
 

๒๔ ส.ค. ๖๔ 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  116 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
ความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของ
ประชาชน “คนทันสื่อ”ระดับภูมิภาค 
- การอบรมระบบออนไลน์ หลักสูตรสิทธิ
มนุษยชน กับสถานการณ์ Covid-19
โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์ ชุมชนป้องกัน 
สานสายใจ ใส่ใจสิทธิ 
- การอบรมออนไลน์ หลักสูตร “ความรู้
เบื้องต้น เกี่ยวกับสิทธิเด็ก” โครงการโรงเรียน
สร้างสรรค์ 
- การทำแบบทดสอบหลักสูตรการสร้างเสริม 
ความรู้ด้านประชาธิปไตยด้วยระบบออนไลน์  
โครงการเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย
วุฒิสภาและภาคีเครือข่ายวุฒิสภาประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 
- การทดสอบวัดความรู้เรื่อง “การน้อมนำ
หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- การทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนา
ตนเอง เรื่อง “นักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของ
โลกและนักวิทยาศาสตร์ที่ควรรู้ 
- การทดสอบความรู้เรื่อง “แนวคิดเชิง
คำนวณ (Computational Thinking)" 
- การทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องใน
กิจกรรม“วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”  
ประจำปี ๒๕๖๔ 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
สวนสุนันทาร่วมกับโรงเรียน     
สันกำแพง สพม.เชียงใหม่ 
 
โรงเรียนสันกำแพง              
สพม.เชียงใหม่ 
 
โรงเรียนสันกำแพง               
สพม.เชียงใหม่ 
เทศบาลตำบลสันกำแพง
ร่วมกับโรงเรียนสันกำแพง 
สพม.เชียงใหม่ 
โรงเรียนอนุบาลหวังสาม
หมอ สพป.อด.๒ 
 
โรงเรียนปทุมคงคา              
สพม.เขต ๒ 
 
โรงเรียนนวมิทราชินูทิศสตรี
วิทยา พุทธมณฑล 
โรงเรียนวัดสว่าง 
สพป.อ่างทอง 

 
 
24 ส.ค. 64 

 
 
 

24 ส.ค.64 
 
 

23 ส.ค. 64 
 
 
 
 
23 ส.ค. 64 

 
 

23 ส.ค. 64 
 
 

๒๓ ส.ค. ๖๔ 
 

18 ส.ค. 64 
 

48. นางสาวอรทัย ทุมเชื้อ - เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

สพป. นนทบุรี เขต 1 18 ส.ค. 64 
 
 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  117 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
49. นางจันทร์จิรา โนรี - รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าว 

การเตรียมการจัดการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนในสังกัด ศธ.ฯ ครั้งที่ 1/2564 
- เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

สพฐ. (ออนไลน์) 
 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 

11 ส .ค.  64 
 
 

11 พ.ค. 64 
 
 
 
 
 

 
50. นางจิตรลดา สอ้าง - เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  

ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

สพป. นนทบุรี เขต 1 11 ส.ค. 64 
 
 

51. นางสาวแววดาว มะชะรา - เข้าร่วมโครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ณ ห้องประชุม Broadcast room  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

สพป. นนทบุรี เขต 1 11 พ.ค. 64 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  118 

 

การพัฒนาบุคลากรด้านการเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา ปีการศึกษา 2564 
ตารางการประชุม/สัมมนา/อบรมและการพัฒนาวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ปีการศึกษา ๒/2564 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
1. นายศรากร เสนะเวส - ผ่านการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจำปี           
งบประมาณ 2565 

สพป. นนทบุรี เขต 1 5 พ.ย.64 
 
 
 

 
๒. นางสาวนริศรา โชคชยสุนทร - ผ่านการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจำปี            
งบประมาณ 2565 
- อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับ
สถานศึกษา 
- เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้
และการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน     
ระดับสถานศึกษา 

สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
 
 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 

5 พ.ย.64 
 
 
 
 

21-23  
พ.ย.65 

19 ธ.ค.64 
 
 

21-24  
ก.พ.65 

๓. นางสาวปรางค์ศิริ จันหอม - อบรมโปรแกรมวิชาการ ประจำปี      
การศึกษา 2564 
- เรื่อง Project Approach เติมเต็มศักยภาพ
เด็กได้อย่างไร 
- การประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ภาคี ครู
อนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการร่วม
ป้องกันเด็กเล็ก (Gan Alpha) จากควันบุหรี่ 
- เข้าร่วมงานสัมมนา บทสรุปการสร้างภูมิคุ้ม 
กันจากปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ การพนัน 
และอุบัติเหตุทางถนนสำหรับเด็กวัยอนุบาล 
และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ 
มูลนิธิเพ่ือการไม่สูบบุหรี่ 
 
 
สสส 
 
 
 

8 ต.ค.64 
 

20 พ.ย.64 
 

18 ธ.ค.64 
 
 
 
 
 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  119 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
- ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ Zero Waste School ด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ 
- การประเมินความรู้เบื้องต้นโปรแกรม
Zoom meeting และ Google 
Application เพ่ือพัฒนาทักษะกับการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ 

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 
(ออนไลน์) 
 
ศูนย์วงเดือน อาคมสุiทัณฑ์ 

9 ก.พ.65 
 
 

18 ก.พ.65 
 
 

 
๔. นางสาววรรณา ภูมิทรัพย์ - อบรมโปรแกรมวิชาการประจำปีการศึกษา 

2564  
- หลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิด 
เพ่ือชีวิตที่สำเร็จสำหรับเด็กปฐมวัย  
- เรื่อง ความรู้ด้านวิชาการศึกษาปฐมวัย ด้วย
คะแนนร้อยละ 100 
- เรื่องการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยตามแนว 
คิดไฮสโคป 
- เรื่อง Project Approach เติมเต็ม 
ศักยภาพเด็กได้อย่างไร 
- เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ ผอ.สพป.นนทบุรี
เขต 1 พบเพื่อนครูและการอบรม หลักสูตร
สมรรถนะ  
- เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องใน 
งานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 "  
พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล 
- ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูพ่ีเลี้ยงและเชี่ยวชาญการ
นิเทศในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ  
- อบรมและผ่านการทดสอบการใช้งาน 
ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
(MOE Safety Platform) 
ชั้นปีที่ 1 และ 2 ระหว่างเรียนของนักศึกษา 
- เข้าร่วมงานสัมมนา บทสรุปการสร้างภูมิคุ้ม 
กันจากปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ การพนัน 
และอุบัติเหตุทางถนนสำหรับเด็กวัยอนุบาล 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
 
สำนักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 
 
วิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนั
ทา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
สสส 
 
 

13 มี.ค.65 
 

8 ต.ค.64 
 

19 ต.ค.64 
 

19 ต.ค.64 
 

19 ต.ค.64 
 

20 พ.ย.64 
 
 

19 ธ.ค.64 
 
 

16 ม.ค.65 
 

7-12 
ก.พ.65 

 
 

6 ก.พ.65 
 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  120 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 
- ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ Zero Waste School ด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ 
- การประเมินความรู้เบื้องต้นโปรแกรม 
Zoom meeting และ Google 
Application เพ่ือพัฒนาทักษะ กับการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 
(ออนไลน์) 
 
ศูนย์วงเดือน          
อาคมสุรทัณฑ์ 

 
8 ก.พ.65 

 
 

18 ก.พ.65 
 
 
 

๕. นางสาวนิตติยา กระภูชัย - เข้าร่วมอบรมออนไลน์เรื่องการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการคัดกรองและพัฒนาพหุปัญญา 
- อบรมทางไกลด้วยวีดีทัศน์  
(Video Conference) การขับเคลื่อน 
โครงการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตาม 
แนวทางการประเมิน PLSA 

สำนักงานเลขาธิการ     
สภาศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 
สพป. นนทบุรี เขต 1 

13 มี.ค.65 
 

9 ก.พ.65 
 
 

๖. นางสาวมัญชนิกา บุญยงค์ - การประชุมออนไลน์ชี้แจงการดำเนินงาน 
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)และการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ประจำปี 2564 
- การทดสอบความรู้เรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ  
(Computational Thinking) 
- การประเมินความรู้เบื้องต้นโปรแกรม 
Zoom meeting และ Google 
Application เพ่ือพัฒนาทักษะกับการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ 
- การทดสอบ บทเรียนออนไลน์หลักสูตร 
เทคนิคการเป็นโค้ช (Coach) : บทบาท 
ของครูมืออาชีพ (Professional)             
ในศตวรรษท่ี 21 
- การทดสอบบทเรียนออนไลน์ในระบบ 
E-learning CME2 หลักสูตร 

สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
 
 
 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา 
ศูนย์วงเดือน                  
อาคมสุรทัณฑ์ 
 
 
สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 
 
 
 
สพป. เชียงใหม่ เขต 2 
 

22 ก.พ.65 
 
 
 
 

22 ก.พ.65 
 

12 มี.ค.65 
 
 
 

13 มี.ค.65 
 
 
 

13 มี.ค.65 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  121 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 
เรียนรู้แบบโครงงาน 
- การทดสอบบทเรียนออนไลน์ในระบบ 
E-learning CME2 หลักสูตรความรู้เบื้องต้น
ในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 
- การทดสอบวัดความรู้การส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับวินัยคุณธรรมและ
จริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 

 
 
สพป. เชียงใหม่ เขต 2 
 
 
สำนักงานป.ป.ช. ประจำ 
จังหวัดสุรินทร์ 
 

 
 

13 มี.ค.65 
 
 

14 มี.ค.65 
 

 

๗. นางสาวศศิธร กรานโต - ร่วมการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา(ITA Online) 
- อบรมออนไลน์กิจกรรมส่งเสริมการ 
เรียนรู้เรื่องรู้ทันโลกโควิด-19 
- การทดสอบวันสำคัญทางพุทธศาสนา 
วันมาฆบูชา 
- ทดสอบวัดความรู้ กิจกรรมส่งเสริม          
รักการอ่าน 
- การอบรมออนไลน์หลักสูตร คำอธิบาย
รายวิชาในหลักสูตรสถานศึกษา 
- การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนการสอน 
Active Learning 
- การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ 
หลักสูตรการสร้างสื่อการสอน 
basic for Canva 

สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
 
โรงเรียนสุวรรณภูมิ  
พิทยาไพศาล  
โรงเรียนมหาวชิราวุธ 
จังหวัดสงขลา 
โรงเรียนกุดจับ              
ประชาสรรค์ 
สพป. เชียงใหม่ เขต 2 
 
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 
 
สพป. อุบลราชธานี 
 เขต 4 

5 ม.ค.65 
 
 

9 ก.พ.65 
 

16 ก.พ.65 
 

14 มี.ค.65 
 

14 มี.ค.65 
 

14 มี.ค.65 
 

14 มี.ค.65 

๘. นางอาภาพร ศรีบำรุง - เข้าร่วมอบรมในหัวข้อผอ.สพป.นนทบุรี 
เขต 1 พบเพื่อนครูและการอบรม 
หลักสูตรสมรรถนะ 
- เข้าเข้าร่วมชมนิทรรศการของสำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภาเนื่องในโอกาสวันครู
ประจำปี 2565 ผ่านทางระบบออนไลน์ 
- อบรมระบบมาตรฐานความปลอดภัย 

สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
 
สำนักงานเลขาธิการคุรุ
สภาและสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
สพป. นนทบุรี เขต 1 

19 ธ.ค.64 
 
 

16 ม.ค.65 
 
 

1 ก.พ.65 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  122 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
กระทรวงศึกษาธิการMOE SAFETY 
CENTER อบรมทางไกลด้วยวีดีทัศน์ 
(Video Conference)การขับเคลื่อน 
โครงการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตาม 
แนวทางการประเมิน PLSA 

22 ก.พ.65 

๙. นางวรรณวิมล ปิ่นจินดา - เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ ผอ.สพป.นนทบุรี
เขต 1 พบเพื่อนครูและการอบรม 
หลักสูตรสมรรถนะ 

สพป. นนทบุรี เขต 1 19 ธ.ค.64 

๑๐. นายกมลชัย ฟองมณี - เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาการ 
จัดประสบการณ์สอง(ไทย-อังกฤษ) 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 

สพป. นนทบุรี เขต 1 2 ก.พ.65 

๑๑. นางสาวมัลลิกา ศรีอำคา - การอบรมสร้างวิทยากรตัวกูรในการปลูกฝัง 
วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผล 
ประโยชน์ส่วนรวมครั้งที่ 4 
ประจำปีงบประมาณ 2565 
- อบรมและผ่านการทดสอบการใช้งาน 
ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
(MOE Safety Platform) 

สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๖ ก.พ.๖๕ 
 
 
 

9 ก .พ. 65 
 

๑๒. นางสาวเมเดีย รองสนาม - เข้าร่วมอบรมออนไลน์เรื่องการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการคัดกรองและพัฒนาพหุปัญญา 

สำนักงานเลขาธิการสภา
ศึกษกระทรวงศึกษาธิการ 

9 ก .พ. 65 
 

๑3. นางสาววภิาวรรณ ลิขิตบรรณศักดิ ์ - การอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพ้ืนฐาน 
สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
ระดับประถมศึกษา 
- การอบรมเรื่องฉีดวัคซีนป้องกันทางไซเบอร์
ทำอย่างไรให้ปลอดภัยใกล้ตัวแก่ครูผู้สอน 
- การอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณในการ
ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวมครั้งที่ 4  
ประจำปีงบประมาณ 2565 

สถาบันส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปรามปราม
การทุจริตแห่งชาติ 

29-30  
ม.ค.65 

 
28 ม.ค.65 

 
28 ม.ค.65 

 
 
 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  123 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
๑๔. นางสาวอรวิชา วีระประทีป - อบรมโปรแกรมวิชาการ ประจำปี 2564 

- เรื่องการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย           
ตามแนวคิดไฮสโคป 
- อบรมออนไลน์ Project Approach  
เต็มเติมศักยภาพเด็กได้อย่างไร 
- อบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  
Zero Waste School ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประจำปีการศึกษา 2564 
- อบรมการประเมินความรู้เบื้องต้น 
โปรแกรม Zoom Meeting และ Google 
Application เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

โรงเรียนวัดลานนาบุญฯ 
สพฐ. (ออนไลน์) 
 
บริษัทสร้างสรรค์สื่อ        
เพ่ือการเรียนรู้ 
โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 
 
 
ศูนย์วงเดือน  
อาคมสุรทัณฑ์ 

8 ต.ค. 64 
19 ต.ค. 64 

 
20 พ.ย. 64 

 
18 ก.พ. 65 

 
 

10 มี.ค. 65 
 

๑๕. นางสาวธนัญญา สุจริต - การประชุมออนไลน์ชี้แจงการดำเนินงาน 
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) และการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2564 
- การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตหลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้วย
ตนเองหลักสูตรข้าราชการไทยกับการมี
คุณธรรมจริยธรรมสำหรับประกอบวิชาชีพ 
- การประเมินความรู้เบื้องต้นโปรแกรม 
Zoom meeting และ Google 
Application เพ่ือพัฒนาทักษะกับการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ 
- การทดสอบ บทเรียนออนไลน์หลักสูตร 
เทคนิคการเป็นโค้ช (Coach) : บทบาท 
ของครูมืออาชีพ (Professional)                  
ในศตวรรษท่ี 21 
- การทดสอบบทเรียนออนไลน์ในระบบ 
E-learning CME2 หลักสูตรการจัดกิจกรรม
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 

สพป. นนทบุรี เขต 1 
 
 
 
 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กำแพงเพชร  
ศูนย์วงเดือน อาคมสุร
ทัณฑ์ 
 
 
สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 
 
 
 
สพป. เชียงใหม่ เขต 2 
 
 

22 ก.พ. 65 
 
 
 
 

8 มี.ค. 65 
 
 
 

13 มี.ค. 65 
 
 
 

13 มี.ค. 65 
 
 
 

14 มี.ค. 65 
 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
- การทดสอบ วัดความรู้ด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์โครงการส่งเสริมการอ่านผ่าน 
สื่อออนไลน์ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโปรแกรม 
ไมโครซอฟ ออฟฟิส 
- การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตหลักสูตรสำหรับครู คุณธรรม 
จริยธรรมสำหรับครู 

ห้องสมุดประชาชน    
อำเภอหนองหญ้าปล้อง 
 
 
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 

15 มี.ค. 65 
 
 
 

15 มี.ค. 65 
 

๑๖. นายธนภัทร จันทกลิ่น - อบรมโปรแกรมวิชาการ ประจำปี    
การศึกษา 2564 
- เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ ผอ.สพป.นนทบุรี
เขต 1 พบเพื่อนครูและการอบรม          
หลักสูตรสมรรถนะ 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 

8 ต.ค. 64 
 

19 ธ.ค.64 

๑๗. นายธีระวัฒน์  ถาฝัน - เข้าร่วมรับชมการจัดงาน Kick off           
เกาะป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัย            
เรียนอุ่นใจต้อนรับเปิดเทอม 
- การอบรมเรื่องฉีดวัคซีนป้องกันทาง 
ไซเบอร์ทำอย่างไรให้ปลอดภัยใกล้ตัว 
แก่ครูผู้สอน 

กระทรงศึกษาธิการ 
 
 
สพป. นนทบุรี เขต 1 
 

4 ต.ค. 64 
 
 

28 ม.ค. 65 

๑๘. นายสันติ  กินร ี - อบรมโปรแกรมวิชาการ ประจำปี 
การศึกษา 2564 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ ฯ 
 

8 ต.ค. 64 
 

๑๙. นางสาวพรชนก  สิงห์คำ - กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องใน
วันช้างไทย 
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Online  
เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
- การเรียนรู้และทดสอบความรู้ด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย  
- การเรียนรู้และทดสอบความรู้ด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สถานที่สำคัญ              
ทางประวัติศาสตร์  

ห้องสมุดประชาชน 
จังหวัดชลบุร ี
กศน.อ.กู่แก้ว 
 
กศน.อ.เมืองอำนาจเจริญ 
 
กศน.อ.เมืองอำนาจเจริญ 
 
 

๗ ก.ย.6๔ 
 

1๗ ก.ย.6๔ 
 

  1๗ ก.ย.6๔ 
 

  1๘ ก.ย.6๔ 
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โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  125 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
  - การอบรมออนไลน์ หลักสูตรสำหรับครู  

ภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานสำหรับครู  
(English Language Basically for 
Teacher)  
- การอบรมออนไลน์ หลักสูตรสำหรับครู  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
- การอบรมออนไลน์ หลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ในศตวรรษท่ี 
21  
- Has Successfully completed The IQ- 
WORD UP Quizzes for Lower Level 
During DSS English Skills Activity 
- การศึกษาออนไลน์และการทดสอบวัด
ความรู้หัวข้อ พลังงานทดแทน 
- การศึกษาออนไลน์และการทดสอบวัด
ความรู้ หัวข้อ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
- การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ออนไลน์ เรื่อง โรคไข้เลือดออก 
- การทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 เรื่อง เรียนรู้คำขวัญประจำจังหวัดของ 
ประเทศไทย 
- การทดสอบบทเรียนออนไลน์ในระบบ 
E-learning CME2 หลักสูตร BBL 
- การทดสอบ บทเรียนออนไลน์หลักสูตร 
เทคนิคการเป็นโค้ช (Coach) : บทบาท 
ของครูมืออาชีพ (Professional) ใน 
ศตวรรษท่ี 21 
- การศึกษาออนไลน์และการทดสอบวัด
ความรู้ หัวข้อ สัตว์โลกน่ารู้ 
- การศึกษาออนไลน์และการทดสอบวัด
ความรู้ หัวข้อ เทคโนโลยีอวกาศใน
ชีวิตประจำวัน 

กศน.อ.เมืองอำนาจเจริญ 
 
 
 
กศน.อ.เมืองอำนาจเจริญ 
 
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 
 
 
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 
 
สพป. เลย เขต 1 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
สมุทรปราการ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาสระแก้ว 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาสระแก้ว 
กศน.อ.บางแพ 
 
 
กศน.อ.ราษีไศล 
 
 
 
สพป. เชียงใหม่ เขต 2 
 
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
 
 

 1๖ ก.ย.6๔ 
 

 
 
 1๖ ก.ย.6๔ 
 
   ๖ ก.ย.6๔ 

 
 

๒๔ ส.ค.6๔ 
 
 

๒๔ ส.ค.6๔ 
 

๒๔ ส.ค.6๔ 
 

๒๔ ส.ค.6๔ 
 

๒๔ ส.ค.6๔ 
 
 

๒๓ ส.ค.6๔ 
 

๒๓ ส.ค.6๔ 
 
 
 

๒๐ ส.ค.6๔ 
 

๒๐ ส.ค.6๔ 
 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  126 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
- การประเมินความรู้เบื้องต้นโปรแกรม 
Zoom meeting และ Google 
Application เพ่ือพัฒนาทักษะกับการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ 
- การวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital 
Literacy 
- Has completed the “Common 
knowledge 
about the Chinese New Year” 
- Has Successfully participated in  
 P.K. Valentine’s 4 Languages Online 
Quiz 
- การทดสอบความรู้สารานุกรมไทยสำหรับ
เยาวชน เล่มที่ 42 เรื่อง หนังตะลุง 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาสระแก้ว 
 
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาสระแก้ว 
ศูนย์วงเดือน อาคมสุร
ทัณฑ์ 
 
สพม.เชียงใหม่ เขต 42  
 
 
โรงเรียนปทุมคงคา กทม. 
 

๑๘ ส.ค.6๔ 
 
 
 

๑๘ ส.ค.6๔ 
 

  ๒๖ ส.ค.6๔ 
 
 

๒๖ ส.ค.6๔ 
 
 
๒๙ ส.ค.6๔ 

 

๒๐. นางจันทร์จิรา โนรี - อบรมโปรแกรมวิชาการ ประจำปี 2564 
- อบรมออนไลน์ Project Approach  
เต็มเติมศักยภาพเด็กได้อย่างไร 
- อบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  
Zero Waste School ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564 
- อบรมการประเมินความรู้เบื้องต้นโปรแกรม 
Zoom Meeting และ Google 
Application เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอน 

โรงเรียนวัดลานนาบุญฯ 
บริษัทสร้างสรรค์สื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ 
โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 
 
 
ศูนย์วงเดือน  
อาคมสุรทัณฑ์ 
 

8 ต.ค. 64 
20 พ.ย. 64 

 
18 ก.พ. 65 

 
 

10 มี.ค. 65 

๒๑. นางจิตรลดา สอ้าง - อบรมโปรแกรมวิชาการ ประจำปี 2564 
- อบรมออนไลน์ Project Approach  
เต็มเติมศักยภาพเด็กได้อย่างไร 
- อบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  
Zero Waste School ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564 
- อบรมการประเมินความรู้เบื้องต้นโปรแกรม 
Zoom Meeting และ Google 

โรงเรียนวัดลานนาบุญฯ 
บริษัทสร้างสรรค์สื่อ     
เพ่ือการเรียนรู้ 
โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 
 
 
ศูนย์วงเดือน  
อาคมสุรทัณฑ์ 

8 ต.ค. 64 
20 พ.ย. 64 

 
18 ก.พ. 65 

 
 

10 มี.ค. 65 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  127 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตร/วิชาที่เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงาน 
ช่วงเวลาที่

พัฒนา 
Application เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอน 

 

๒๒. นางสาวแววดาว มะชะรา - อบรมโปรแกรมวิชาการ ประจำปี 2564 
- อบรมออนไลน์ Project Approach  
เต็มเติมศักยภาพเด็กได้อย่างไร 
- อบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  
Zero Waste School ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564 
- อบรมการประเมินความรู้เบื้องต้นโปรแกรม 
Zoom Meeting และ Google 
Application เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอน 

โรงเรียนวัดลานนาบุญฯ 
บริษัทสร้างสรรค์สื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ 
โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 
 
 
ศูนย์วงเดือน  
อาคมสุรทัณฑ์ 
 

8 ต.ค. 64 
20 พ.ย. 64 

 
18 ก.พ. 65 

 
 

10 มี.ค. 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  128 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ข้อมูลงบประมาณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ที่ รายการ จำนวนเงิน )บาท(  

1 เงินเดือน 11,788,740 

2 ค่าจ้างลูกจ้าง 11,788,740 

3 เงินวิทยฐานะ คศ .3  403,200 

4 เงินวิทยฐานะ คศ .2  378,000 

5 เงินค่าตอบแทน คศ .3  403,200 

6 ค่าครองชีพ - 

7 เงินสมทบ กบข. - 

8 เงินชดเชย - 

9 เงินค่ารักษาพยาบาลครู 60,389.25 

10 เงินการศึกษาของบุตร 12,800 

11 เงินค่าเช่าบ้าน - 

12 เงินค่าตอบแทน - 

13 เงินค่าครองชีพ - 

14 เงินค่าประกันสังคม 104,400 

15 เงินค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น - 

16 อ่ืน ๆ )ค่าจ้าง(  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  129 

 

สรุปรายรับ – รายจ่าย ตามโครงการสนับสนุนการศึกษาค่าใช้จ่ายตั้งแต่อนุบาลจนจบ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2564 

 

ลำดับ รายการ รายรับ รายจ่าย 

1 ค่ากิจกรรม 347,155 95,183.04 

2 ค่าเครื่องแบบ 257,640 196,457 

3 อุปกรณ์การเรียน 263,765 215,234 

4 หนังสือเรียน 474,649 438,134 

รวม 1,343,209 945,008.04 

 
สรุปรายรับ – รายจ่าย ตามโครงการสนับสนุนการศึกษาค่าใช้จ่ายตั้งแต่อนุบาล                             

จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 
  

10%

21%

23%

46%

ค่ากิจกรรม ค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  130 

 

เงินบริจาค ระดมทรัพยากร ปีการศึกษา 2564 
 

ลำดับ รายการ รายรับ (บาท) 

1 เงินรายได้สถานศึกษา 144,800 

2 เงินค่าจ้างพี่เลี้ยง 426,580 

รวม 571,380 
 

แผนภูมิสรุปเงินบริจาค ระดมทรัพยากร ปีการศึกษา 2564 
 

 
 
 
 

 

25%

75%

เงินรายได้สถานศึกษา เงินค่าจ้างพ่ีเลี้ยง



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  131 

 

แสดงงบประมาณการรายจ่าย  ปีงบประมาณ 2564 
 

กลยุทธ์ของโรงเรียน รายจ่ายปีงบประมาณ 4256  

1. ด้านบริหารงานวิชาการ    532,106.21  

1.1 โครงการตามแผนปฏิบัติงาน - 

1.2 หนังสือห้องสมุด - 

1.3 หนังสือเรียน 438,134.๐๐ 

1.4 อุปกรณ์การเรียน 215,234.๐๐ 

1.5 เคร่ืองแบบนักเรียน 196,457.๐๐ 

1.6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 95,183.04 

  

2. ด้านงานบริการงานบุคคล - 

2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการ - 

 - 

3. ด้านบริหารงานการเงินและงบประมาณ - 

3.1 โครงการบริหารงบประมาณตามแผน 94,212.00 

  

4. ด้านบริหารงานทั่วไป - 

4.1 ค่าสาธารณูปโภค 300,163.13 

4.2 ค่าวัสดุ - 

4.3 โครงการบริหารทั่วไปตามแผนปฏิบัติการ 687,953.๐๐ 

  

5. ด้านกิจการนักเรียน - 

5.1 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 12,000.๐๐ 

5.2 อาหารกลางวัน 2,545,162.๐๐ 

รวม ๕,116,604.38 

 
 
 
 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานทบุรี เขต ๑  132 

 

ข้อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
อาคารเรียนถาวร 
 

หลังที่ ชื่อแบบอาคาร จำนวนชั้น พ.ศ.ที่สร้าง ราคา )บาท(  พื้นที่ก่อสร้าง 
จำนวน
ห้อง 

1 สปช .2/28  4 2526 540,000 54 ตรม. 12 
2 004 3 2548 300,000 72 ตรม. 4 
3 สปช  .2/28  4 2550 10,616000 56 ตรม. 18 

 

โรงอาหาร – หอประชุม 
 

หลังที่ ชื่อแบบอาคาร จำนวนชั้น พ .ศ.ที่สร้าง  ราคา )บาท(  พื้นที่ก่อสร้าง 
จำนวน
ห้อง 

1 แบบอ่ืนๆ )สร้างเอง(  1 2490 472,500 10 X 57 เมตร 1 
2 สปช .26/203  1 2527 300,000 10X 20 เมตร 1 
3 ศาลารักการอ่าน 1 2526 54,000 5X12  เมตร 1 
4 ศาลากาญจนาภิเษก 1 2539 ๔๐๐,๐๐๐ 4X12  เมตร 1 
5 อาคารโรงฝึกงาน 

204/27  
2 2554 4,926,000 12X32 เมตร 4 

๖ หลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ 

๑ ๒๕๖๓ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๒๐X๕๔ เมตร ๑ 

 

 บ้านพักครู 
 

หลังที่ ชื่อแบบอาคาร จำนวนชั้น พ .ศ.ที่สร้าง  ราคา )บาท(  พื้นที่ก่อสร้าง 
จำนวน
ห้อง 

1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 2517 ๑๐๓,๖๘๐ ๖X๑๐ เมตร 1 
2 แบบอ่ืนๆสร้างเอง ๑ 25๕7 ๒๓๐,๐๐๐ ๕X๑๐ เมตร ๔ 

 

ห้องน้ำ – ห้องส้วม 
 

หลังที่ ชื่อแบบอาคาร จำนวนชั้น พ .ศ.ที่สร้าง  ราคา )บาท(  พื้นที่ก่อสร้าง 
จำนวน
ห้อง 

1 ห้องส้วมนักเรียนชาย  ที่4/49  - 2559 608,100 - 4 
2 ห้องส้วมนักเรียนหญิง  ที่4/49  - 2559 483,300 - 4 

 



สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 
1 . การใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 

  ข้อมูลสถิตจิำนวนสมาชิกห้องสมดุ ปีการศึกษา 2564 
 

สภาพของสมาชิก จำนวนครู/นักเรียน 
จำนวนครู/นักเรียนที่

เป็นสมาชิก 
ร้อยละของจำนวน

สมาชิกทั้งหมด 
ครู 53 53 6.46 
นักเรียน    

- อ.๑ 29 29 3.54 
- อ.๒ 4๓ 4๓ 5.12 
- อ.๓ 5๒ 5๒ 6.59 
- ป.๑ ๘๑ ๘๑ 11.46 
- ป.๒ ๙๐ ๙๐ 12.56 
- ป.๓ 1๐๓ 1๐๓ 15.00 
- ป.๔ 1๒๒ 1๒๒ 12.44 
- ป.๕ ๑๐๑ ๑๐๑ 13.78 
- ป.๖ 1๑๑ 1๑๑ 13.05 

รวมสมาชิกทั้งหมด 7๓๒ 7๓๒ 100.00 
 

แผนภูมิสรุปการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 
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พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์

คร(ูคน) นักเรียน ครู

ข้อมูลสถิติการใช้ห้องสมดุ ปีการศึกษา 4256  
 

เดือน 
การเข้าใช้ห้องสมุด )ครั้ง(  การยืมหนังสือ )เล่ม(  หมายเหตุ 

ครู )คน(  นักเรียน ครู นักเรียน 
จำนวนวัน
ให้บริการ 

พฤษภาคม - - - - จันทร์ – ศุกร์ 
มิถุนายน - - - - 
กรกฎาคม - - - - 
สิงหาคม - - - - 
กันยายน - - - - 
ตุลาคม - - - - 

พฤศจิกายน - - - - 
ธันวาคม 20 61 5 19 
มกราคม 15 42 21 16 

กุมภาพันธ์ 19 35 22 15 
รวม 54 138 48 50 

เฉลี่ย/วัน 2 2 1 1 
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การใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนภายในโรงเรียน 
- แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 

1. ป้ายนิเทศ ทุกอาคารเรียน 

2. ห้องสมุด / ห้องสมุดอาเซียน อาคาร 5 

3. ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 / อาคาร 1 (อาคารร่วมใจ) 

4. ห้องพยาบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

5. ห้องวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 

6. ห้องอาเซียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 6) 

7. ห้องภาษาไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 6) 

8. ห้องประชุมลานนาบุญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 6) 

9. ห้องประชุมน้อมหงสะเดช อาคาร 4 

10. โรงแยกขยะ ด้านหลังอาคาร 4 

11. ห้องดนตรีไทย อาคาร 5 

12. ห้องพลศึกษา อาคาร 5 

13. ห้องภาษาอังกฤษ อาคาร 4 

๑๔. แปลงเกษตร อาคาร 4 
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คณะกรรมการจัดทำ 

ที่ปรึกษา 

1. นายศรากร เสนะเวส   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. นางจารุณี  น้อยเปรม         รองผู้อำนวยโรงเรียน 
3. นางสาวนริศรา  โชคชยสุนทร    รองผู้อำนวยโรงเรียน 
4. นางจารุวรรณ อินทรชม        หัวหน้าบริหารวิชาการ 
5. นางวรรณวิมล ปิ่นจินดา       หัวหน้าบริหารงบประมาณ 
6. นางนพมาศ แท่นนาค         หัวหน้าบริหารงานบุคลากร 
7. นายศรันย์  เปรมปรีดา        หัวหน้าบริหารทั่วไป 

   

คณะผู้จัดทำ 

1. นางสุธาทิพย์  ธาดาสีห์       หัวหน้างานสารสนเทศ  
๒. นายสุทธิภัทร์  พลภักด ี       คณะทำงานสารสนเทศ 
3. นางสาวปรางค์ศิริ  จันทร์หอม    คณะทำงานสารสนเทศ 
๔. นางสาวสุภัทตรา สถิตย์บตุร      คณะทำงานสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเร �ยนวดัลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษานนทบุร � เขต ๑ 

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร

https://www.obec.go.th/

