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บทที่ 1 

 ข้อมูลพื้นฐาน  

1.ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนประถมนนทรี  ตั้งอยู่เลขที่   66/1    ถนนพระราม 3   ซอย 79   แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10120  โทรศัพท์  /  โทรสาร  02-2400697    
e-mail:P_nonsee@hotmail.co.th และ pnonsee99@gmail.com  website: 
www.prathomnonsee.ac.th  เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา(เตรียมอนุบาล-อนุบาลปีที่ 2)  ถึงระดับ
ประถมศึกษา(ป.1-ป.6)  มีเนื้อที่ 9 ไร่  1 งาน  83 ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ  3  แขวง ได้แก่ แขวงช่อง
นนทรี  แขวงคลองเตย  แขวงทุ่งมหาเมฆ 

2. ข้อมูลด้านการบริหาร 

2.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนชื่อ นายชาตรี นามคุณ วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท 

สาขาการบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  15 ธันวาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน 

 2.2 รองผู้อ านวยการโรงเรียน (ท่ีได้รับการแต่งตั้ง)  4   คน 
  2.2.1 ชื่อ-สกุล นางสาวทัศนนันท์   เกลี้ยงไธงสง วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี   
โทรศัพท์ 098 – 426 – 3245 e-mail P_ nonsee@hotmail.co.th รับผิดชอบกลุ่มฝ่ายวิชาการ 
  2.2.2 ชื่อ-สกุล นางสาวภัทรพร  ภูบุญทอง วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี  โทรศัพท์ 089 – 
011 – 8030 e-mail P_ nonsee@hotmail.co.th รับผิดชอบกลุ่มฝ่ายการเงินและสินทรัพย์ 
  2.2.3 ชื่อ-สกุล นางสาวภาระวี   สุทธิฉันท์ วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท โทรศัพท์ 089 – 
440 – 7988  e-mail P_ nonsee@hotmail.co.th รบัผิดชอบกลุ่มบริหารบุคคล 
  2.2.4 ชื่อ-สกุล นางธนัญญา  เจียมศรีพงษ์ วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท โทรศัพท์087 – 
996 – 6068 e-mail e-mail P_ nonsee@hotmail.co.th รับผิดชอบกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

2.3 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

            โรงเรียนประถมนนทรี ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๖๖/๑ ถนนพระราม ๓ ซอย ๗๙ แขวงช่องนนทรี  เขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา จัดซื้อโดยงบประมาณเป็นจ านวนเงิน 
๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนบาท) เดิมสังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 
พุทธศักราช ๒๕๐๙ ปัจจุบัน สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้โรงเรียนประถมนนทรีรับนักเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม 
๒๕๑๐ เปิดท าการเรียนการสอนวันแรกในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๑๐ โดยมีนายนิมิต ราชาคณะ  หัวหน้า
แผนกศึกษา กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่เป็นคน
แรก 
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พุทธศักราช ๒๕๑๒ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๖ หลัง เป็นอาคารเรียน ๓ ชั้น 
พ้ืนเป็นไม้ จ านวน ๙๐ ห้องเรียน ใช้งบประมาณก่อสร้างเป็นเงิน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท (เก้าสิบล้านบาท) ใช้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๓ ปี การจัดตั้งโรงเรียนประถมนนทรีขึ้นเพ่ือเป็นการแก้ปัญหานักเรียนไม่มีที่เรียน 
จากเด็กที่พักอาศัยในแหล่งชุมชนแออัด 

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๑๔ ได้มีอาสาสมัครรวมกันจัดตั้งมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรีขึ้น โดยมี
คุณหญิงสุมาลี  จาติกวนิช (ในขณะนั้น) เป็นประธานมูลนิธิ สืบเนื่องมาจาก สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี
สมเด็จพระราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้เสด็จงาน International Night ซึ่ง
โรงเรียนมหาไถ่และโรงเรียนร่วมฤดี จัดงานหาเงินให้โรงเรียนประถมนนทรี ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี 
ทรงพระราชทานเงิน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาท) และคุณหญิงสุมาลี จาติกวนิช สมทบอีก ๒,๐๐๐ บาท (สอง
พันบาท) จากนั้นมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรีได้จัดงาน “แก้วกรุณา” เพ่ือหารายได้ช่วยเหลือ
นักเรียนยากจน ขาดแคลน ของโรงเรียน โดยครั้งสุดท้ายจัดเมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๑๒ ที่ห้องนภาลัย โรงแรม
ดุสิตธานี และมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรีก็ยั งคงด าเนินงานช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนจนถึง
ปัจจุบัน โดยมีคุณมณฑิยา แพ่งสภา เป็นประธานมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรี 

 พุทธศักราช ๒๕๑๗  โรงเรียนประถมนนทรี ได้เปลี่ยนสังกัดจากกองการศึกษาพิเศษ ไปสังกัดกองการ
ประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเป็นโรงเรียนตัวอย่างทางด้านวิชาการ การบริหาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรับปรุงและประยุกต์ หลักสูตรประถมศึกษา 

 พุทธศักราช ๒๕๒๒ โรงเรียนประถมนนทรีได้ลื้ออาคารเรียนออก ๓ ห้องเรียน เนื่องจากถูกทางด่วน 
สายท่าเรือ-ดินแดง ตัดผ่านเข้ามาในโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๒ และปรับลดขนาดห้องเรียนลงให้
เหลือขนาด ๖X๖ เมตร 

 คณะทันต์แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดศูนย์ตรวจรักษาเฝ้าระวังทันต์สุขภาพให้แก่
นักเรียน โดยจะเป็นที่ฝึกหัดของนิสิตคณะทันต์แพทย์ ซึ่งมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาก ากับเป็นสัปดาห์ สัปดาห์ละ 
๑ วัน โดยการด าเนินการดังกล่าว ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ พุทธศักราช ๒๕๑๒ และมาตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการจริงปี 
พุทธศักราช ๒๕๒๒ โดยโรงเรียนจัดห้องเรียนให้ ๑ ห้องเรียน บริเวณชั้นล่างของอาคาร ๓ จนถึงปัจจุบัน 

 พุทธศักราช ๒๕๒๓ โรงเรียนประถมนนทรี โอนไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ รวมทั้งโรงเรียนที่สังกัดกรมสามัญศึกษาที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร รวม 
๓๘ โรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนประถมศึกษาทั้งประเทศ 

พุทธศักราช ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านเดี่ยว ๒ ชั้น ๑ หลัง โดยจัดสร้างบริเวณหลังอาคาร 
๕ งบก่อสร้าง ๑๘๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท) โดยจัดให้เป็นบ้านพักผู้บริหาร 

 พุทธศักราช ๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบห้องแถวชุด ๒ ชั้น จ านวน ๖ หน่วยพัก
อาศัย โดยจัดสร้างบริเวณหลังอาคารอเนกประสงค์ 

โรงเรียนท าการปรับปรุงโรงอาหาร ที่จ าหน่ายอาหาร และต่อเติมด้านหลั งอาคาร ๒ ท าเป็นที่
รับประทานอาหารของนักเรียน โดยใช้งบประมาณจากโครงการอาหารกลางวัน ปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
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รับประทานอาหารของนักเรียน โดยใช้งบประมาณจากโครงการอาหารกลางวัน ปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
ชั้น ๓ อาคาร ๕ งบประมาณจาก บริษัทคอลเกตปาล์มโอลีฟ จ ากัด ปรับปรุงห้องสมุดโดยขยายห้องเรียน รื้อ
ผนังก้ันห้อง ชั้น ๒ อาคาร ๕  

 พุทธศักราช ๒๕๒๙ โรงเรียนจัดสร้างพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร 
นาม พระพุทธศากยมุนีศรีประถมนนทรี (หลวงพ่อคุ้ม)  ประดิษฐานไว้ ณ อาคาร ๒ ชั้น ๒ หน้าระเบียงอาคาร 
ท าการเบิกเนตร เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ มีนายพักตร์  ศรีนิเวศน์ ผู้อ านวยการส านักงานการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี 

 พุทธศักราช ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านนักการภารโรง ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว 
งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาท) และส้วมนักเรียน ๑ หลัง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่น
บาท) 

 พุทธศักราช ๒๕๓๑ โรงเรียนประถมนนทรี ได้เปิดรับนักเรียนก่อนประถมศึกษาในลักษณะชั้นเด็กเล็ก 
๑ ห้องเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนวัยเรียนตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบันเปิดรับในระดับอนุบาล ๑, ๒ และรับเตรียมอนุบาล อายุ ๓ ขวบ 

 โครงการพัฒนาการศึกษา ในระหว่างปี พุทธศักราช ๒๕๓๑-๒๕๓๖ จัดท าป้ายนิเทศทุกสายชั้นเรียน 
จัดท าป้ายนิเทศทุกสายชั้นเรียน จัดห้องเรียนส าหรับเป็นส านักงานของสายชั้น เพ่ือเป็นที่พักของครู ใช้เป็นที่
ประชุม ปรึกษาหารือด้านวิชาการของครูในสายชั้นเดียวกัน ทาสีอาคารและห้องเรียนใหม่ โดยมีผู้บริจาคเป็น
เงิน ๓๐,๙๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าร้อยบาท) คณะครูโรงเรียนประถมนนทรีร่วมกันบริจาคเพ่ิมเติมอีก ๑๙,๕๐๐ 
บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท)  โรงเรียนได้ท าการพัฒนาด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การนิเทศ
ติดตาม และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ ปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดปรับปรุงทดลอง ท าห้องลดเสียง
รบกวนจากทางด่วน ใช้งบประมาณ ๕๙,๘๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาท) ซ่อมแซมประตูเหล็กยืด ปิด
ทางขึ้นลงอาคาร ซ่อมบันไดอาคาร ๒ ซ่อมแซมรั้ว ความยาว ๑๙๕ เมตร ทาสีอาคาร โดยงบประมาณ 
๑๖๕,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาท)  

พุทธศักราช ๒๕๓๕ ใช้งบประมาณจากมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรี ปรับปรุงห้องน้ า ห้อง
ส้วม เป็นเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาท) โดยนักการภารโรงและลูกจ้างได้ร่วมกันก่อสร้าง 

 พุทธศักราช ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบพิเศษ ๗ ที่นั่ง งบประมาณ ๓๐๖,๑๐๐ บาท 
(สามแสนหกพันหนึ่งร้อยบาท)  

 พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีภายใน 
ภายนอกอาคารเรียน เทพ้ืน ค.ศ.ล.หลังอาคาร ๒ และบริเวณทางเท้าอาคาร ๕ ซ่อมเปลี่ยนประตูเป็นเงิน 
๖๘๕,๗๙๒ บาท (หกแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาท) สร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๓/๒๙ จ านวน ๔ 
หลัง ๑๖ ที่นั่ง งบประมาณ ๕๘๕,๐๐๐บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาท) 
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 โรงเรียน ได้ รับ โล่ รางวัลชนะเลิ ศ  กีฬ า -กรีฑา นั กเรียน  ของส านั กงานการประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ในการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจ าปี ๒๕๔๒ เป็นถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

 พ.ศ. 2542 ได้รับมอบห้องเรียนสีเขียวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน 1 ห้อง โดย 
ดร.กษมา วรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นประธานรับมอบ เมือวันที่ 20 
กันยายน 2542 

 พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณจากส านักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สร้างสระเก็บน้ า
ลักษณะพิเศษ เพ่ือป้องกันน้ าท้วมเป็นเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) สร้างบริเวณหลังอาคาร 5 ห้า
อาคาร 6 โรงเรียนร่วมกับโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา จัดการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์ให้แก่
นักเรียน โดยทางโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษารับจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และครูมาสอน โรงเรียน
จัดเก็บค่าเล่าเรียนเป็นภาคเรียน คุณบุปผา จงเจริญรุ่งเรือง บริจาคสีให้โรงเรียนด าเนินการทาปรับปรุงเอง คุณ
ประพิณ เภตรากาศ บริจาคเงินส าหรับปรับปรุงบริเวณอาคารสถานที่เพ่ือจัดซื้อพันธุ์ไม้มาประดับ 

 พ.ศ. 2544 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมนนทรี ซึ่งมี ดร.ต่อพงษ์ พุทธบูชา เป็น
ประธาน ร่วมกับมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรีจัดเดินการกุศล เพ่ือหารายได้จัดท าสนามกีฬาและลู่วิ่ง
บริเวณอาคารอเนกประสงค์ โดยเป็นสนามกีฬา เช่น วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ แบดมินตัน ฯลฯ เป็นต้น 

 พ.ศ. 2545 จัดสร้างสวนหย่อม ขยายและปรับปรุง สถานที่นักเรียนรับประทานอาหาร โดยการยก
หลังคาให้สูงขึ้น จัดสร้างและปรับปรุงโดยใช้คนงานภารโรงเป็นผู้ด าเนินการ ใช้เงินสวัสดิการของโรงเรียน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรีให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง ผู้ปกครองส่วนหนึ่ง
มาร่วมพัฒนาปรับปรุง 

 โรงเรียนจัดท าโครงการพ่ีเลี้ยงนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 โดยประชุมผู้ปกครองและ
เสียสละจ้างพี่เลี้ยง เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนและครู 

 พ.ศ. 2547 บริษัทนานมีบุ๊ค ได้มอบเงินจ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ผ่านส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เพื่อจัดสร้างและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยบริษัทนานมีบุ๊ค จ ากัด 
ร่วมกับทางโรงเรียนประถมนนทรี แต่งตั้งการออกแบบ แบ่งส่วนต่างๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ คุณประพิณ 
เภตรากาศ กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนประถมนนทรีจัดสร้างวงจรสุริยจักรวาลจ าลองในห้องสมุด 
เพ่ิมเติมจากส่วนหอดาวที่บริษัทนานมีบุ๊คจ ากัดสร้างเป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 

 พ.ศ. 2548 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกล เป็น
จานดาวเทียม จ านวน 6 ชุด โดยโรงเรียนได้จัดซื้อเพ่ิมเติมครบทุกห้อง ห้องพิเศษ และห้องประชุม โดยจัดซื้อ 
TV, VCD ให้ครบทุกห้องเรียนด้วยงบประมาณโรงเรียนในฝัน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยจัดซื้อชุด
การเรียนเพ่ิมอีก 10 ชุด ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ส่งเสริม
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การฝึกอาชีพเบื้องตน โดยจัดสอนท าบาติก จัดน าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครู กรรมการ
เครือข่ายประจ าโรงเรียน ไปศึกษาดูงานโรงเรียนในโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝันที่จังหวัด ศรีษะเกษ 
กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ปทุมธานี และนครนายก ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบริเวณโรงเรียน และทาสีอาคารใหม่ 

 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 นายปิยบุตร ชลวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงศึกษาธิการ มา
เป็นประธานพิธีเปิดห้องสมุด โรงเรียนประถมนนทรี (บริษัทนานมีบุ๊คอุปถัมภ์) โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิ
สวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรี กรรมการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียนมาร่วมงานจ านวนมาก และ
ยังมี พล.ต.ท ธวัชชัย จุลสุคนธ์ ผุ้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้อ านวยการเขตยานนาวา ผู้ก ากับสถานี
ต ารวจทุ่งมหาเมฆ สส.กรณ์ จาติกวณิช  สก.สข. เขตยานนาวา และคลองเตย ตลอดจนผู้น าชุมชนมาร่วมงาน
ด้วย 

 วันที่ 25 มกราคม 2549 นายประพันธ์ ผลัดรื่น เดินทางมารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนประถม
นนทรี แทน นายวิโรจน์ วรรณวงค์สอน ที่ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ ตามค าสั่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่ 627 / 2548 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
ตามโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ของกระทรวงศึกษาธิการ น าโดย นายอุฤทธิ์ บุญมาก ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเยี่ยม และให้การรับรองว่าโรงเรียนผ่านประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน 

 พ.ศ. 2549 คณะกรรมการมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน คณะครู ผู้ปกครอง ได้ร่วมกันด าเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมทัศน์ และสภาพแวดล้อม โดยคุณ
ประพิณ เภตรากาศ และอาจารย์ผ่องพรรณ ศุภพันธ์ ได้รับบริจาคทุนทรัพย์ จัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียน ปรับปรุง
รั้วหน้าโรงเรียน และอาคารพนักงานรักษาความปลอดภัย และปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมแก้วกรุณา โดยใช้
งบประมาณจากเงินพัฒนาโรงเรียน 

 วันที่ 14 มกราคม 2550  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ได้ร่วมกันจัดงาน 40 ปี ก้าวไกลร้อยรวมใจประถมนนทรี เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของโรงเรียน 

 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2550 โรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครูประจ าปีของนักเรียน โดยได้เรียนเชิญ
ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช มาเป็นประธานในพิธี รวมทั้งกรรมการมูลนิธิ , คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วม
เป็นเกียรติ 

 พ.ศ. 2550 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถม
นนทรี คณะครู – ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ร่วมกันบริจาควัสดุอุปกรณ์และแรงงานจัดสร้าง ศาลาอเนกประสงค์
เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมายุ
ครบ 80 พรรษา และได้ปรับและตกแต่ง ห้องศูนย์โทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ห้อง
ประชุมอังสนา และหอ้งผู้อ านวยการโรงเรียน รวมทั้งจัดท าป้ายนิเทศอีกจ านวนหนึ่ง 
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 วันที่ 18 มิถุนายน 2552 โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2552 และได้รับเกียรติจาก
ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช เป็นประธานในพิธี รวมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิ , คณะกรรมการสถานศึกษาร่วม
เป็นเกียรติ 

โรงเรียนได้รับงบประมาณประจ าปี 2552 จ านวน 888,000 บาท (แปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน) ในการปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยทาสีอาคาร ปูกระเบื้องโรงอาหาร เปลี่ยนประตูโรงเรียนตามห้องเรียน
ที่ช ารุด 

คุณประพิณ  เภตรากาศ ได้รวบรวมเงินบริจาคเพ่ือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไอซีที จ านวน 400,000 
บาท (สี่แสนบาทถ้วน) บริเวณอาคาร 2 ชั้น 3 และตั้งชื่อไว้เป็นเกียรติแก่ผู้มีอุปการคุณ คือ ศูนย์พัฒนาการ
เรียนรู้ เคริท เอบิชอพ และโรงเรียนได้ด าเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยซื้อคอมพิวเตอร์
จ านวน 10 เครื่อง 

 โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องศูนย์ประถมวัยต้นแบบ ขยายห้องประถมวัยเป็น 5 ห้อง ปรับปรุงห้องเตรียม
อาหาร ห้องเก็บของอนุบาล ปรับปรุงสถานที่ประกอบอาหารบริเวณโรงอาหาร 

 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2552 ได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช มาเป็นประธานพิธิเปิดห้อง
คอมพิวเตอร์ และศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เคริท เอบิชอพ พร้อมทั้งเป็นประธานในการประชุมมูลนิธิสวัสดิการ
โรงเรียนประถมนนทรี 

 โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากนายอุทัย กนกวุฒิพงษ์ สมาชิกสภาเขตยานนาวา ประสานงาน
เรื่องการจัดท าลานกีฬามาลงบริเวณรอบหอประชุมอเนกประสงค์ และบริเวณสนามเปตอง เริ่มด าเนินการวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2553  

 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโดยได้ด าเนินการเปลี่ยนหลังคา
กระเบื้องของโรงเรียน ทั้ง 6 อาคาร เป็นเงิน 839,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

 โรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ที่ปรึกษามูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรี 
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2553 

 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จ านวน   จึงได้
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนต่างเห็นพ้องกันว่าให้ปรับปรุงห้องประชุมนนทรี โดยขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติม 
ปูกระเบื้องใหม่ ปรับปรุงเวที ท าฝ้า ผนัง ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องเสียงใหม่ และได้ท าบุญในพิธีเปิดห้อง
ประชุมนนทรี โดยมีคุณมณทิยา แพ่งสภา ประธานมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรี เป็นประธานในพิธี 
และพระครูสถิตบุยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดด่าน มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจิมป้ายชื่อห้องประชุมนนทรี เพื่อเป็นศิริ
มงคล 

วันที่ 17 มกราคม 2554 โรงเรียนได้นิมนต์พระวัดคลองภูมิมาถวายอาหารเพล เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 43 ปี การก่อตั้งโรงเรียนประถมนนทรีและในวันนั้น ได้จัดให้มีการทองผ้าป่าการศึกษา เพ่ือระดม
ทรัพยากรจากนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้เงินจ านวน 
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ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2554 กรุงเทพมหานครได้รับอุทกภัยในหลายพ้ืนที่ ท าให้ต้อง
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 มาเป็นวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ในการนี้ ท่านผู้อ านวยการ
สุริยา ชิณณะพงษ์ ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนศาลาตึกวิทยา จังหวัดนครปฐม โดยเดินทาง
ไปตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา รวมเป็นเงินผ้าป่า
ทั้งสิ้น 616,767.50 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ตามรายการดังนี้ 

1. รับบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย  11,370 บาท 
2. รับจากซองและต้นผ้าป่า  386,037.50  บาท 
3. คุณทนงศักดิ์   มโนธรรมรักษา  216,360 บาท 

รวมทั้งสิ้น    616,767.50 บาท 
น าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

- ช าระค่าน้ า – ค่าไฟ 
- ซื้อที่นอน / ผ้าห่ม เข้าห้องพยาบาล 

  -    ค่าจ้างครูอัตราจ้าง 3 คน ของคุณทนงศักดิ์  มโนธรรมรักษา ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนประถมนนทรี 
 นอกจากนั้นแล้วยังได้ย้ายที่ประดิษฐานจากชั้น 2 มาบริเวณสนามหน้าเสาธง 
 นอกจากนี้แล้วในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ท าพิธีย้ายพระพุทธรูปประจ าโรงเรียนพระศากยมุนีศรี
ประถมนนทรี (หลวงพ่อคุม) และสร้างฐานองค์พระและฉัตร งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
โดยคุณทนงศักดิ์  มโนธรรมรักษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนประถมนนทรี 

 พ.ศ. 2556 ก่อสร้างหลังคาโดมเมทัลชิทบริเวณสนามหน้าโรงเรียนโดยได้รับสนับสนุนงบประมาณ
จากการเคหะแห่งชาติ จ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

 พ.ศ. 2556 ก่อสร้างหลังคาโรงอาหาร โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก สพฐ. งบลงทุนค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1,865,766.10 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทสิบ
สตางค์) 

พ.ศ. 2556 ปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์ โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากการเคหะแห่งชาติ 

พ.ศ. 2557 ก่อสร้างห้องน้ านักเรียน ห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่  / 49 จ านวน 1 ชุด ราคา 
442,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) จากสพฐ. งบลงทุน ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 

ปีการศึกษา 2559  เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ห้องเรียน
จ านวนทั้งสิ้น  17  ห้องเรียน   ประกอบด้วย 
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แผนที่โรงเรียน 
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  2.4 ค าขวัญโรงเรียน  ประพฤติดี   มีวินัย   ใฝ่วิชา 

   ปรัชญาโรงเรียน   สุวิชาโน   ภว โหติ   แปลว่า   ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 

    สีประจ าโรงเรียน   เขียว – เหลือง 

   อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ยิ้มง่าย ไหว้สวย 

  2.5 เอกลักษณ์   สถานศึกษาพอเพียง 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 โรงเรียนประถมนนทรีให้ความส าคัญกับการน าผลการประเมินภายนอกรอบสามและข้อเสนอแนะมา
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ด าเนินการโครงการ / กิจกรรมส่งเสริม  ได้แก่  โครงการซ่อมเสริมผลสัมฤทธิ์   
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์   และคณิตศาสตร์   โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   เป็น
ต้น  มีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)   มีการวัดผลประเมินผล  และน าผล
การประเมินไปพัฒนาผู้เรียนและจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

  โรงเรียนประถมนนทรีได้ก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษา ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับตามหลักสูตร และ
ส่งเสริมความสามารถ 

 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานสากล มุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีความเป็นไทย และวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 

 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการจัดการเรียนรู้ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น 

 2.6 ระบบโครงสร้างการบริหาร โรงเรียนประถมนนทรี มีระบบโครงสร้างการบริหารงาน 

แบ่งออกเป็น  4 งานดังนี้ 

1. งานบริหารวิชาการ 
2. งานบริหารบุคลากร 
3. งานบริหารงบประมาณ 

4. งานบริหารทั่วไป 
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5.  

6.  

7.        

8.  

 

 

 

 

 

 

9.  

- งานส านกังานดา้นการบริหารงานงบประมาณ 

- งานจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตั้ง

งบประมาณเพื่อเสนอต่อสพฐ. 

- งานจดัท าแผนปฏิบติัการและขออนุมติัใช้จ่าย

ตามที่ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจาก สพฐ.

โดยตรง 

-  งานขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

- งานรายงานผลการเบิกจ่าย ตรวจสอบ ติดตาม

และรายงานการใชง้บประมาณ 

- งานตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้

ผลผลิตจากงบประมาณ 

- งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

- งานปฏิบติังานอ่ืนใดตามที่ไดรั้บมอบหมาย

เก่ียวกบักองทุนเพื่อการศึกษา 

- งานบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

- งานเบิกเงินจากคลงั 

- งานรับเงิน เก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน 

-  งานน าเงินส่งคลงั 

- งานจดัท าบญัชีการเงิน 

- งานจดัท าและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี  
- งานวางแผนพสัดุ 

- งานก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณ

ลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑห์รือส่ิงก่อสร้างท่ี

ใชเ้งินงบประมาณเพื่อเสนอ สพฐ. 

- งานพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อจดัท า

และจดัหาพสัดุ 

- งานจดัหาพสัดุ 

- งานควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่าย 

- งานจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 

- งานปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

 

- งานส านกังานดา้นการบริหารงานวิชาการ 
- งานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
- งานพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

- งานวางแผนงานดา้นการบริหาร  งาน
วิชาการ 

- งานจดัการเรียนการสอน 

- งานพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
- งานทะเบียน วดัผล ประเมินผลและ  เทียบ
โอนผลการเรียน 

- งานวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
- งานพฒันาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานแนะแนว 
- งานพฒันาระบบประกนัคุณภาพ 

ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
- งานส่งเสริมชุมชนใหมี้ความ 

เขม้แขง็ทางวิชาการ 
- งานประสานความร่วมมือในการ 
พฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 

- งานส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

- งานจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบั
งานดา้นการบริหารงานวิชาการ 

- งานคดัเลือกหนงัสือเรียน  
- งานพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

- งานขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- งานปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
 

 

 

 

คณะกรรมการมูลนิธิสวสัดกิารโรงเรียนประถมนนทรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

- งานส านกังานดา้นการบริหารงาน 

  บุคคล 
- งานวางแผนอตัราก าลงั 
- งานจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- งานเปล่ียนต าแหน่งให้สูงข้ึนการ 
   ยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษา 
- งานเล่ือนขั้นเงินเดือน  
- งานการลาทุกประเภท 

- งานประเมินผลการปฏิบติังาน 

- งานวนิัยและการลงโทษ 

- งานสั่งพกัราชการและการสั่งให้ออกจาก
ราชการ 

- งานอุทธรณ์และการร้องทุกข ์

- งานจดัระบบและการจดัท าทะเบียนประวติั 

- งานเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

- งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ 
   ขา้ราชการครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษา 
- งานส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

- งานส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพและ 
  จรรยาบรรณวชิาชีพ 
- งานส่งเสริมวนิัย คุณธรรมและ 
  จริยธรรมส าหรับขา้ราชการครู    
   และบุคลากรทางการศึกษา 
- งานริเร่ิมส่งเสริมการขอบอนุญาต 

  ประกอบวชิาชีพครูและบุคลากร 
  ทางการศึกษา 
- งานพฒันาขา้ราชการครูและ 

  บุคลากรทางการศึกษา 
- งานปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 
 
 

 

 

- งานส านกังานดา้นการบริหาร       งาน
ทัว่ไป 

- งานพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูล
สารสนเทศ 

- งานประสานงานและพฒันาเครือข่าย
การศึกษา 
-งานวางแผนบริหารการศึกษา 

- งานวิจยัเพื่อพฒันานโยบาย 
  และแผน 
- งานจดัระบบการบริหารและพฒันา
องคก์ร 

- งานพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน 

- งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
- งานด าเนินงานธุรการ 
- งานดูแลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้ม 

- งานจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 

- งานการรับนกัเรียน 

- งานเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการ
จดัตั้งยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 

- งานประสานงานการจดัการศึกษาใน
ระบบนอกระบบ และตามอธัยาศยั 

- งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
-  งานทศันศึกษา 
-  งานกิจการนกัเรียน 
-  งานแนวทางจดักิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการลงโทษนกัเรียน  

- งานระบบการดูแลช่วยเหลือ  น.ร. 
- งานประชาสมัพนัธ์การศึกษา 
-  งานส่งเสริม สนบัสนุนและประสานการ
จดัการศึกษา 

-   งานปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

ด้านการบริหารงานวชิาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทัว่ไป 

โครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนประถมนนทรี 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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3. ข้อมูลนักเรียน 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 7500 คน 

    2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  418  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
  

ระดับชั้นเรียน 
เพศ 

รวม 
 

ชาย หญิง เฉลี่ยต่อห้อง 

อนุบาล 1 11 17 28 28 

อนุบาล 2 9 10 19 19 

อนุบาล 3 15 10 25 25 

รวม 35 37 72  

ป.1/1 20 11 31 31 

ป.1/2 20 10 30 30 

ป.2/1 13 11 24 24 

ป.2/2 13 8 21 21 

ป.3/1 16 9 25 25 

ป.3/2 16 9 25 25 

ป.4/1 18 13 31 31 

ป.4/2 14 17 31 31 

ป.5/1 12 12 24 24 

ป.5/2 13 11 24 24 

ป.6/1 16 16 32 32 

ป.6/2 18 15 33 33 

การศึกษาพิเศษ 1 - 3 2 1 3 3 

การศึกษาพิเศษ 4 - 6 8 4 12 12 

รวม 199 147 346  

รวมทั้งหมด 234 184 418  
 

 3)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  241คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 

 4)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  274  คน คิดเปน็ร้อยละ  67.65 
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 5)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 13 คน   คิดเป็นร้อยละ 2.51 
 6)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 0 คน   คิดเป็นร้อยละ 0 
 7)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ0 คน   คิดเป็นร้อยละ 0 
 8)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 60 คน   คิดเป็นร้อยละ11.81 
 9)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 0 คน   คิดเป็นร้อยละ 0 
 10) สถิติการขาดเรียน 20 % ของเวลาเรียนตลอดปี  -  คน  คิดเป็นร้อยละ  0 
 11) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น  0 คน   คิดเป็นร้อยละ 0 
 12) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   อ.3                จ านวน 36 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 
   ป.6                จ านวน   57  คน   คิดเป็นร้อยละ 100 
 13) อัตราส่วนครู : นักเรียน = (แยกตามระดับ) 

 ปฐมวัย 1:31   นักเรียน 93 คน / ครู  3 คน)  
ประถมศึกษา  1:22  (นักเรียน 363 คน  ครู  19  คน)    
การศึกษาพิเศษ  1:8  (นักเรียน 15 คน    ครู  2  คน) 

 14) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 439 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 
 15) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ 439 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 16) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 439 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 17) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 439 คน     
คิดเป็นร้อยละ 100 
 18) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลย ี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 439 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 19) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 439 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 20) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา 439 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
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4. ข้อมูลบุคลากร 

ข้าราชการครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง / 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 

1 นายชาตรี  นามคุณ 39 13 ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
ช านาญการ 

ป.โท 

บริหาร
การศึกษา 

- 20 

2 นางเยาวเรศ  
 อัจจุตมานัส 

59 39 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ป.ตรี 

สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ 
ป. 2 – 4 

สุขศึกษา ป. 4-
5 

เพ่ิมเติม ป.4-6 

20 

3 นางอุไรวรรณ 
กะล าพะบุตร 

59 38 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ป.ตรี 

สุขศึกษา สังคมศึกษา ป. 
2 ,3 ,5 

ประวัติศาสตร์  
ป. 3 ,5  

เพ่ิมเติม ป. 3 

20 

4 นางธนัญญา   
เจียมศรีพงษ์ 

58 37 ครูช านาญการ
พิเศษ ป.โท 

บริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ   
ป. 3 – 4 
เพ่ิมเติม ป.4-6 

20 

5 นางอมรรัตน์   
วัณณพันธุ์ 

(ครูช่วยราชการ) 

59 35 ครูช านาญการ
พิเศษ ป.โท 

การศึกษา
พิเศษ 

การศึกษาพิเศษ 20 

6 นางสาวชไมภรณ์  
ภิญโญ 

57 38 ครูช านาญการ 

ป.ตรี 

ประถม 
ศึกษา 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา   

ประวัติศาสตร์ 
ป.1 

เพ่ิมเติม ป.1 

20 



๑๔ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง / 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 

7 น.ส.สุกัญญา   
รักษ์วงฤทธิ์ 

53 31 ครูช านาญการ 

ป.โท 

ประถม 
ศึกษา 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 

สังคมศึกษา  สุข
ศึกษา ป.2 

เพ่ิมเติม ป.2 

20 

8 น.ส.สุมณฑา   
วงษ์สวัสดิ์ 

50 27 ครูช านาญการ 
ป.โท 

ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ป.  5 – 6 

เพ่ิมเติม ป.4-6 

20 

9 น.ส.ภาระวี   
สุทธิฉันท ์

(ครูช่วยราชการ) 
 

50 25 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ป.โท 
 
 
 
 
 

การศึกษา
พิเศษ 

การศึกษาพิเศษ 20 

10 น.ส.ภัทรพร   
ภูบุญทอง 

42 9 คร ู

ป.ตรี 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ 
ป. 1 ,  6 

สุขศึกษา ป. 6 
เพ่ิมเติม ป.4-6 

20 

11 นายโสภณ 
สุขประเสริฐ 

40 8 คร ู
ป.โท 

บริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 
ประวัติศาสตร์ 
เพ่ิมเติม ป.4-6 

20 

12 นางอิษฏา  
 สุ่มมาตย์ 

42 6 คร ู
ป.ตรี 

ภาษาไทย ภาษาไทย  
ป. 4, 6 

เพ่ิมเติม ป.4-6 

20 

13 นางสาวชลรัตน์   
กอหาญ 

35 6 คร ู
ป.ตรี 

ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ   
ป.1 -3 

เพ่ิมเติม ป. 2 

20 
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ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง / 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 

14 นางสาวธีวาวรรณ  
พันธ์ดี 

30 6 คร ู ป.ตรี ปฐมวัย อนุบาล 2 20 

15 นางสาวสนธยา  
คันธาวัฒน์ 

30 6 คร ู

ป.ตรี 

ภาษาไทย ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา   

ประวัติศาสตร์  
ป.1 

เพ่ิมเติม ป.1 

20 

16 นางสาวพนิดา   
โสมวงศ ์

29 4 คร ู ป.ตรี 
 

 

ปฐมวัย อนุบาล 1 20 

17 นางสาวทัศนนันท์  
 เกลี้ยงไธสง 

32 2   คร ู

ป.ตรี 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ 
ป. 3-5 
อนุบาล 

การศึกษาพิเศษ 
เพ่ิมเติม ป.4-6 

20 

18 นางสาวนิรารัตน์  
รัตนวัน 

27 2 คร ู ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ป. 5-6 

เพ่ิมเติม ป.4-6 

20 

19 สิบเอกหญิงอัญชนา 
สุทธิสนธ ์

27 2  คร ู ป. ตรี ปฐมวัย อนุบาล 2 20 

20 นางสาวอรนิชา  สุดใจ 28 2 คร ู ป. ตรี ปฐมวัย เตรียมอนุบาล 20 

21 นางสาวเบญจมาศ  
 ตันเที่ยง 

25 6 เดือน ครูผู้ช่วย ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ป. 1 – 3  

24 
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ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้าง 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์ 
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นายชิดชัย 
สะเทียนรัมย์ 

30 6 ป.ตรี เทคโนโลยี
การศึกษา 

คอมพิวเตอร์ 
ป.1 – 6 

เพ่ิมเติม ป.4-6 

โรงเรียน 

2 นายฌานสมิทธิ์ 
โชติพศุตม์ภัค 

35 4 ป.ตรี ศิลปกรรม
ออกแบบ

ประยุกต์ศิลป์ 

ศิลปะ  ป.1-6 
เพ่ิมเติม ป.4-6 

โรงเรียน 

3 นายวัชรินทร์  ปิ่นสุภา 25 1 ปี 5 เดือน ป.ตรี ดนตรีคีตศิลป์
ไทยศึกษา 

ดนตรี 
ชั้นป.1-6 

เพ่ิมเติม ป.4-6 

โรงเรียน 

4 นางสาววรรณชนก  
เลขมิตร 

24 10 เดือน ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 
สุขศึกษา 

ป.3 

โรงเรียน 

5 นางสาวโชติกา    
แสนภูม ิ

25 5 เดือน ป.ตรี ภาษาจีน ภาษาจีน 
อนุบาล 

การศึกษาพิเศษ 
ป. 1 - 6 

โรงเรียน 
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่  

  การพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนประถมนนทรี ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 
 -  ปี พ.ศ.  2555  ได้รับงบประมาณปรับปรุงโรงอาหาร  สนามหน้าเสาธง ติดตั้งหลังคาโดม  
ปรับปรุงห้องสมุด และพ้ืนอาคารอเนกประสงค์    

-  ปี พ.ศ.  2556  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย    จ านวน 4 ห้อง  จากสพฐ. 
-  ปี พ.ศ.  2557  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขานักเรียนอนุบาล จากสพฐ. 

 - ปี พ.ศ.  2558  ได้รับงบประมาณปรับปรุงสนามหน้าเสาธง   อาคารอเนกประสงค์  อาคารเรียน  
สนามหญ้าอนุบาล  เปลี่ยนเครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้ านักเรียน 
 - ปรับปรุงบ้านพักครู หลังคา ระบบระบายน้ า ทาสี งบจากสพฐ. 200,000 บาท 
 - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ประตู กลอน หน้าต่าง ต่อเติมลูกกรง  งบจากสพฐ. 360,000 บาท 
 - ปี พ.ศ. 2559 ได้เงินจากการระดมทรัพยากรสร้างเวทีหน้าเสาธง 

ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน  จ านวน  6  หลัง  อาคารประกอบ  จ านวน  2  หลัง  คืออาคาร
อเนกประสงค์ ส้วม  3  หลัง  สนามเด็กเล่น  1  สนาม  โรงอาหาร  2  หลัง  สนามเด็กเล่น  (เครื่องเล่นใน
สนาม)     2  สนาม  สนามหน้าเสาธง   และสนามเปตอง  1  สนาม 
 - วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ปรับปรุงพื้นเวทีหน้าเสาธง เนื่องจากเป็นพ้ืนไม้ ฝนตกใส่พ้ืนจึงช ารุด 
เปลี่ยนแปลงพ้ืนเป็นเฌอร่าบอร์ด     
 - วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2560 คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน พ่อบ้านสถานทูตบราซิล ผู้จัดการ
คอนโดนนทรีเรสซิเดนท์ และคณะ ร่วมกันปรับปรุงทาสี รั้วโรงเรียน โดยชมรมเออี ไทยแลนด์ บริจาคสีให้และ
ร่วมทาสีด้วย 
 - ปรับปรุงหลังคาอาคารเอนกประสงค์ งบจากสพฐ. 179,900 บาท 
 - ปรับปรุงอาคารอนุบาล งบโรงเรียน 
 - ปรับปรุงภูมิทัศน์  งบโรงเรียน 
 - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน เปลี่ยนหลอดไฟ ปลั๊ก  พัดลม งบจากบริษัทชไนเดอร์ 
 

6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนประถมนนทรีมีลักษณะเป็นลักษณะของที่อยู่อาศัย มีทั้งชุมชน
แออัด คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว ชุมชน บริเวณด้านหน้าโรงเรียนมีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม ชุมชน 
บริเวณด้านหลังโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนแออัด   ได้แก่  ชุมชนแออัดคลองเตย ชุมชนแออัดเย็นอากาศ  
ชุมชนแออัดเชื้อเพลิง  ชุมชนแออัดวัดคลองเตย   เป็นต้น  สถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน  ได้แก่  
สถานีรถไฟแม่น้ า  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ตลาดคลองเตย  วัดใหม่ช่องลม  ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  ฯลฯ  คนในชุมชนส่วนใหญ่อพยพมาจากชนบท  อาชีพผู้ปกครองรับจ้างทั่วๆไป  เช่น  ช่างไม้  
ช่างปูน  ช่างทาสี  ขับรถรับจ้าง  ช่างก่อสร้าง  แม่บ้าน  ค้าขายเล็กๆน้อยๆ  บางคนมีอาชีพไม่แน่นอน  มี
ลักษณะรับจ้างเป็นรายวันหรือชั่วคราว  บางคนท างานอิสระ  เช่น  ขายของเบ็ดเตล็ด  เก็บของจากกองขยะ  
ซักผ้าเย็บเสื้อโหล  ฯลฯ 

  
  



๑๘ 
 

 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาชีพหลัก คือ รับจ้างทั่วไป 

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

การนับถือศาสนาของนักเรียน 

ศาสนา จ านวน (418 คน) ร้อยละ 

พุทธ 410 99.59 

คริสต์ 8 0.41 

อิสลาม - - 

 ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้ โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  60,000 บาท จ านวนคนเฉลีย่ต่อครอบครัว  4  
คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

7. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

 7.1 งาน/โครงการ/กิจกรรม (เลือก 3-5 โครงการ) 

ที ่ ชื่อ งาน / 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ

(จ านวน/ร้อยละ) 
1. กีฬาภายในประถม

นนทรีเกมส์ 
๑.เพ่ือพัฒนาสุขภาพ 
บุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกัน
สิ่งเสพติดแก่นักเรียน 
๒.เพ่ือสร้างความสามัคคี
ภายในสถาบัน  รู้จักการ
ท างานเป็นทีม 
๓.เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมอันพึง
ประสงค์มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  รู้
แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  ในการอยู่
รวมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี 
๔.เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะและ
ประสบการณ์ทางกีฬา ให้มี
มาตรฐาน  เพ่ือเป็นตัวแทน
นักกีฬาของโรงเรียน 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
รับผิดชอบงานในหน้าที่ต่างๆ 
๒.   จัดให้มีการประชุมคณะสีในคาบ
เรียนที่ ๘ ของวันพุธและพฤหัสบดี 
(เดือน พฤศจิกายน) 
๓.   จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน 
๔.   จัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ใช้ใน
การแข่งขันให้พร้อม 
๕.   ประชุมคณะกรรมการที่ท า
หน้าที่ในการแข่งขันให้พร้อม 
๖.   ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
ทุกประเภทตามสูจิบัตร 

ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2. ค่ายยุวชนคน
คุณธรรมประถม
นนทรี 

1.เพ่ือสร้างแนวทางการ
ปฏิบัติ และปลูกฝังให้นักเรียน
แกนน าเป็นผู้น าในการท า
โครงงานคุณธรรม 
2.เพ่ือให้นักเรียนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน 
3.เพ่ือพัฒนานักเรียนโรงเรียน
ต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย
สุจริตให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของโครงการ  
“โรงเรียนสุจริต”  โดยผ่าน
กิจกรรมค่าย 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินการเข้า
ค่าย 
2.จัดท าเอกสาร ก าหนดรูปแบบค่าย
ฯ 
3.แต่งตั้งและประชุมวิทยากรประจ า
ฐาน 
4.จัดกิจกรรมอบรมและค่าย  
“เยาวชนคนดีของแผ่นดิน” 
5.สรุปและรายงานโครงการ 

ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

 

 



๒๐ 
 

ที ่ ชื่อ งาน / 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ

(จ านวน/ร้อยละ) 
3. คณะสีโรงเรียน

ประถมนนทรี 
1.เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้บทบาท
ความเป็นสมาชิกที่ดีของคนใน
สังคม 
2.เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
หลัก คารวะธรรม  ปัญญา
ธรรม  สามัคคีธรรม ซึ่งต้อง
อบรมสั่งสอนตั้งแต่เยาว์วัย 
3.เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีจิตอาสา 
จิตสาธารณะ และการเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม 
4 .เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนได้เป็น
ผู้น า ผู้ตาม และใช้เหตุผลใน
การแก้ปัญหา 
5. ส่งเสริมสนับสนุนงาน
กิจกรรมของโรงเรียนต่างๆ 

1.ประชุมครูและคณะกรรมการคณะ
สีทุกคณะสี  เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติ
ร่วมกันโดยทุกอาทิตย์จะมีรับธงเขียว 
2. ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าสัปดาห์ 
3. คัดเลือกครูที่ปฏิบัติงานคณะสี   
    ดีเด่นรวมสีแบ่งสี 
4. แข่งขันกีฬา – คณะสี 
5.ประเมินการปฏิบัติหน้าที่เวร 
   ทุกสัปดาห์โดยสภานักเรียน 
6.ประเมินจากแบบสอบถามในการ
จัดกิจกรรมทุกกิจกรรม 
7. รายงานสรุปผลโครงการฯ 
8.   น าผลการประเมินมาปรับปรุง
กิจกรรมครั้งต่อไป 

ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

4. โรงเรียนสีขาว 1.  เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ในการป้องกันยาเสพติดแก่
นักเรียน 
2.  เพ่ือให้ชุมชนเข้าใจและ
ร่วมคิด ร่วมท า รณรงค์ 
ป้องกัน การแพร่ระบาดของ
สารเสพติดในโรงเรียน 
3.  เพ่ือให้โรงเรียนและชุมชน 
เข้าสู่สังคมท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีชีวิตที่สงบสุข
แบบยั่งยีน 
4.  เพ่ือให้สถานศึกษาเป็น 
“โรงเรียนสีขาว” ปลอดจาก
ยาเสพติด 

ขั้นวางแผน 
1. ส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหาและ

ความต้องการ วิเคราะห์  
2. วางแผนการด าเนินงาน 
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินการ 
 1.ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม
ป้องกันยาเสพติด 
  2.โครงการครูD.A.R.E 
  3.ประชุมวางแผนป้องกันยาเสพติด
ส านักงานเขตยานนาวา 
ขั้นประเมิน 
      1.ก ากับติดตามการด าเนินการ 
      2.ประเมินผล สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

 

 



๒๑ 
 

ที ่ ชื่อ งาน / 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ

(จ านวน/ร้อยละ) 
5. วันสมเด็จพระ

มหาธีรราชเจ้า 
1.ลูกเสือเนตรนารีสามัญและ
ส ารองทุกคนของโรงเรียนประถม
นนทรี ได้ท ากิจกรรมวันส าคัญ
ทาง ลูกเสือเป็นประจ าทุกปี 
 2.ลูกเสือเนตรนารีสามัญทุกคน
ของโรงเรียนประถมนนทรี  ได้
น้อมร าลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ
ขององค์ประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ และ พระมหา 
ธีรราชเจ้า รัชกาลที่ ๖ ซึ่งทรง
เป็นผู้ก่อตั้งลูกเสือไทย 

1.ส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหาและ
ความต้องการ วิเคราะห์  
2.วางแผนการด าเนินงานเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ 
3.พิธีถวายราชสดุดีและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

 
 

ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

6. วันสถาปนา
ลูกเสือไทย 1 
กรกฎาคม  

กระบวนการจัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ คือ เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้ง 
ทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และ
ศีลธรรม  ให้เป็นพลเมืองดี  มี
ความรับผิดชอบ 

1.ส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหาและ
ความต้องการ วิเคราะห์  
2.วางแผนการด าเนินงานเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ 
 3.ประชุมเตรียมความพร้อมซ้อม
การเดินสวนสนาม และทบทวนค า
ปฏิญาณ 
4. การเดินสวนสนามและทบทวนค า
ปฎิญาณ 
5.บ าเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะ 

ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

7. วันไหว้ครู  1.เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความ
กตัญญู กตเวทีของลูกศิษย์ต่อครู 
อาจารย์ 
2.เพ่ือรับฟังโอวาทค าสอนจากครู 
อาจารย์ 
3.เพ่ือเป็นสร้าง ขวัญและก าลังใจ
การศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน 
4.เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
แสดงออกของนักเรียนในทางที่
ถูกต้อง 
5.เพ่ือเป็นการด ารงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมที่ดีงาม 
6.เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ที่จะท างานร่วมกัน 

1.เสนอแผนงานเพื่อขออนุมัติ 
2.ด าเนินการเบิกงบประมาณ
โครงการจัดงานวันไหว้ครู 
3.ประชุมคณะกรรมด าเนินงานเพื่อ
ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม 
4.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.ประสานงานกับผ่ายต่าง ๆ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 
6.ติดตามผลการประสานงานกับผ่าย
ต่าง ๆ 
7.จัดงานวันไหว้ครู 
8.ประเมินผลจากการด าเนินงาน 
สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 



๒๒ 
 

ที ่ ชื่อ งาน / โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ

(จ านวน/ร้อยละ) 
8. ส่งเสริมพัฒนาวินัย

และปกครอง
นักเรียน 

1.  วางแผน แก้ไข ป้องปราม 
ส่งเสริม สร้างความตระหนัก 
และพัฒนา ให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัยดีขึ้น 
 2.   รว่มมือกับผู้ปกครอง 
ชุมชน สารวัตรนักเรียน ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องแก้ไข
พฤติกรรมให้ปราศจากสิ่งเสพ
ติด สื่อลามกอนาจาร การ
พนัน และการทะเลาะวิวาท   
3.   สร้างนักเรียนแกนน า
สารวัตรนักเรียนในโรงเรียน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่
เป็นหัวหน้า  ส่งเสริมการเป็น
ผู้น าในโรงเรียน   เป็นผู้ช่วย
คร-ูอาจารย์  เกี่ยวกับงาน
ระเบียบวินัยนักเรียน 

1. ส ารวจสภาพปัญหา 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินการ 
3.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
ก าหนดขั้นตอน หลักการรูปแบบ
การด าเนินการการวัดผล
ประเมินผล 
4.จัดท าเอกสาร ประชุมชี้แจง 
นักเรียนผู้ปกครองและบุคลากร
ให้ทราบแนวปฏิบัติให้ตรงกัน 
5.หาทางแก้ไข ปรับปรุงร่วมกับ
ผู้ปกครอง สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.น าข้อมูลที่ได้เป็นฐานในการ
จัดเตรียมวางแผนงาน/โครงการ
ในปีการศึกษาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

9. โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

1.เพ่ือให้อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม สะอาด ร่มรื่น 
เอ้ือต่อการเรียน 
2.เพ่ือปรับภูมิทัศน์บริเวณ
รอบโรงเรียนให้ปลอดภัย 
สวยงาม 
3.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน 

1.ประชุมคณะกรรมการ 
2.แต่งตั้งกรรมการ 
3.ด าเนินการตามโครงการ 
4.สรุปโครงงาน เพื่อปรับปรุง
แก้ไข ละพัฒนา 

- ผลการด าเนินงาน
ประสบผล 90 %  
- -- สภาพโรงเรียน
และอาคารสถานที่
ปลอดภัย 80 % 

10 โครงการลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนา
ความสามารถเต็มศักยภาพ 
2.นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีความสามารถ 
การคิด วิเคราะห์ 
3.ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและมี
ความพอใจในการจัด
การศึกษา 

1.ประชุมคณะกรรมการ 
2.ด าเนินงานตามโครงการ 
3.จัดกิจกรรมตามกลุ่มสนใจ 
4.สรุปโครงการ 

-นักเรียนได้พัฒนา
งานตามความสนใจ 
ร้อยละ 90  
-มีนักเรียนได้รับ
รางวัล
ศิลปหัตถกรรม  
ร้อยละ 40 
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ที ่ ชื่อ งาน / 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
(จ านวน/ร้อยละ) 

11 สภานักเรียน
โรงเรียน
ประถมนนทรี 

1.ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
ประสบการณ์จริง ซึ่งจ าลอง
มาจากการเลือกตั้งจริงให้
มากที่สุด 
2.เพ่ือเป็นการปลูกฝัง
จิตส านึกรักในประชาธิปไตย
ที่ถูกต้องให้แก่ผู้เรียน 
3.เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้
บทบาทความเป็นสมาชิกที่ดี
ของคนในสังคม 
4.เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
หลัก คารวธรรม ปัญญา
ธรรม สามัคคีธรรม 
5.เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีจิตอาสา 
จิตสาธารณะ และการ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
6 .เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนได้เป็น
ผู้น า ผู้ตาม  
7. ส่งเสริมสนับสนุนงาน
กิจกรรมของโรงเรียนต่างๆ 

ก่อนการเลือกตั้งประธานนักเรียน 
1.   ประชุมช้ีแจงและวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2.   เสนอขออนุมัติจดัท าโครงการ 
3.   อบรมนักเรยีนให้รู้จักสภานักเรียนและ
ระบอบประชาธิปไตย 
4.   ติดป้ายบอร์ดนิเทศให้ความรูเ้กี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและบทบาทหน้าท่ีของสภา
นักเรียน 
5.   ให้นักเรียนตัวแทนท่ีลงสมัครท าป้ายหา
เสียง 
6.   นักเรียนที่ลงสมัครเป็นตัวแทนเดิน
รณรงค์หาเสียงในตอนพักกลางวัน 
7.   จัดให้ผูส้มัครทุกคนได้พดูหาเสียงหน้า
เสาธงเป็นเวลา 1 อาทิตย ์
8.   หาวันและเวลาที่เหมาะสมใหม้ีการ
เลือกตั้ง โดยมีกรรมการสามฝ่ายเป็นผู้ดูแล
การเลือกตั้ง 1. คือกรรมการกลางคุมการ
เลือกตั้ง 2. กรรมการประจ าหน่วย นับ
คะแนน และเขียนผูม้าใช้สิทธิ 3. กรรมการ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
หลังจากได้ประธานและคณะสภานักเรียน
แล้ว 
1. ให้ประธานนักเรียนและสภานกัเรียนทุก
คนได้กล่าวขอบคุณและกล่าวแถลงนโยบาย 
2. จัดประชุมนิเทศในการด าเนินงานสภา
นักเรียน 
3. จัดท าป้ายบัตรสภานักเรียน 
4. มีการประชุมสภานักเรียนเดือนละ 1 
ครั้ง 
5. จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสา หรือจติ
สาธารณะของสภานักเรยีนให้กับโรงเรียน
และชุมชน 
6. ถ้ามีโครงการหรือโครงงานท่ีส าคัญ
ภายในเดือนนั้นจะน าโครงงานหรอืโครงการ
นั้นเข้าท่ีประชุมวางแผนด าเนินงานก่อน 
7. กิจกรรมทัศนศึกษาเสรมิสร้างคุณ 
ธรรมสภานักเรียน 
8. สรปุผลโครงการทุกปีการศึกษา 
 

ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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ที ่ ชื่อ งาน / 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
(จ านวน/ร้อยละ) 

12 กิจกรรม
ทอดผ้าป่าเพื่อ
การศึกษา (51 ปี
วันสถาปนา
โรงเรียน) 

1.ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
2.ก่อตั้งชมรมครูเก่าและศิษย์เก่า 
3.ท าบุญเพ่ือร าลึกถึงบุคคลที่
สร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน 

1.ประชุมคณะกรรมการ 
2.ด าเนินงานตามกิจกรรม 
3.สรุปโครงการ เพ่ือพัฒนา 

-ผลการด าเนินการ
บรรลุจุดมุ่งหมาย
ตามวัตถุประสงค์ 
100 %  

13 กิจกรรมสหกรณ์
สวัสดิการร้านค้า 
ประถมนนทรี 

1.จัดอุปกรณ์การเรียนสนอง
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ 
2.มีอุปกรณ์การเรียนให้พร้อม
ส าหรับการเรียน 
3.ปลูกฝังการท างานของนักเรียน 

1.ประชุมกรรมการ 
2.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
3.ด าเนินกิจกรรม 
4.สรุปโครงการเพื่อพัฒนา 

-ครูและนักเรียนมี
อุปกรณ์การเรียน
ครบและด าเนินการ
ตามนโยบายเรียนฟรี 
15 ปี ร้อยละ 100 
% 

14 โครงการเสียง
ตามสายกระจาย
ข่าว 

1.เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้ท าหน้าที่
รายงานข่าวและเป็นประชา 
สัมพันธ์น้อยในโรงเรียน 
2.เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีใน
การท างานเป็นทีม 

1.ประชุมครู/นักเรียน ณ ห้องสือ่ที่
ใช้กระจายข่าว 
2.จัดตารางครู/นักเรียน เตรียม
เนื้อหาในการน าเสนอแต่ละสปัดาห์ 
3.ครูช่วยดูแลเรื่องการถ่ายทอด
สัญญาณจากตู้ส่งสัญญาณในห้อง
สื่อของ true ปลูกปัญญา 
4.ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ภายใน
ห้องเรียนให้นักเรียนได้รับชมช่วง
พักกลางวัน เวลาประมาณ 12.00 
น. 

นักเรียนร้อยละ 80 
ได้ทราบข้อมูลความรู้
ต่างๆเพ่ิมเติมจากกิจ
กรมเสียงตามสาย 

15 โครงการนิเทศ
ภายใน 

1.เพ่ือส่งเสริมขวัญก าลังใจของครู
ให้อยู่ในสภาพที่ดี เข้มแข็งรวมหมู่
คณะ 
2.เพ่ือพัฒนาครูในเรื่องการสอน
ของตนเองและตรงตามหลักสูตร 
3.เพ่ือให้ครูปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ท างานแล้วเสร็จ
ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ 
4.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เต็ม
ศักยภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

1.ขออนุมัติโครงการ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
3.ด าเนินกิจกรรม 
-เยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 
-จัดท าแบบนิเทศภายใน  
- สังเกตการณ์สอน 
-จัดท าแบบบันทึกการสอน 
4.ติดตามและประเมินผล 
5.สรุปรายงานโครงการ 

-ครูร้อยละ 80 มี
ความสามารถจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย มี
ประสิทธิภาพ 
-ครูพัฒนาการสอนของ
ตนให้มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 80 
-ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้ สูงขึ้น
ร้อยละ 5 ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
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7.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ประสบความส าเร็จ  

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

- - - - - 
  

7.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 สถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตเมือง  มีความสะดวกสบายในการคมนาคม  การติดต่อสื่อสาร และการ
เข้าถึงแหล่งทรัพยากรด้านต่าง ๆ  อีกท้ัง ยังใกล้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์  
ศาสนสถานต่าง ๆ   สถานีรถไฟแม่น้ า   บริษัทห้างร้านต่าง ๆ   ธนาคาร  ตลาดปีนัง   ตลาดคลองเตย   
สถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา  มหาวิทยาลัย  ทั้งของรัฐบาล    
เอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 บุคลากรของโรงเรียนมีครบทุกวิชาเอก  ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียน
ประถมนนทรี   สนับสนุนงบประมาณจ้างครูดนตรีไทย   อีกท้ังโรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากชุมชนและ
องค์กรอ่ืน ๆ   เพื่อพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

 โรงเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก  เพ่ือเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ได้แก่ความร่วมมือสมาคม EIS  แห่งประเทศไทย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศูนย์
สาธารณสุข 55  ส านักงานเขตยานนาวา หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  หน่วยงานเอกชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัด  
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน     

 บริเวณท่ีตั้งของโรงเรียนประถมนนทรี  อยู่ใต้ทางด่วน  เป็นจุดอับและลับตา   อีกทั้งเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างจ านวนนักเรียนและขนาดพ้ืนที่โรงเรียนนั้น  มีบริเวณกว้าง   อาคารเรียนมีมากเกินความ
จ าเป็น   พ้ืนที่ภายในโรงเรียนมีจุดอับหลายแห่ง   เนื่องจากอาคารเรียนมีส่วนเชื่อมต่อเนื่องกันทุกอาคารเรียน
และทุกชั้นเรียน  ประกอบกับรอบ ๆ บริเวณโรงเรียนเป็นแหล่งชุมชนแออัด   อยู่ติดกับแหล่งเสื่อมโทรม   
ทรัพย์สินทางราชการถูกโจรกรรมอยู่บ่อยครั้ง  บุคลากรในโรงเรียนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากพบว่า 
บริเวณด้านหน้าโรงเรียนและด้านหลังโรงเรียนมีลักษณะเป็นทางเปลี่ยว    มีขโมย  ฉกชิง  วิ่งราวอยู่เป็น
ประจ า 
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บทที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

วิสัยทัศน์ โรงเรียน 
  “โรงเรียนประถมนนทรี  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ มีคุณธรรมน าความรู้ มีความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมโลกในยุค
โลกาภิวัฒน์อย่างมีคุณภาพและมีความสุข” 
 
พันธกิจ 
  1. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมน าความรู้ สู่ทักษะการด ารงชีวิต 
  2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  4. สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน  
  5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น 
 
เป้าประสงค์ 
  1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
  2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  3. นักเรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้ และมีความสามารถทางวิชาการตามศักยภาพแต่ละบุคคล 
  4. นักเรียนรู้จักพ่ึงตนเองและปฏิบัติตนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
  โรงเรียนประถมนนทรีได้ก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษา ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับตามหลักสูตร และ
ส่งเสริมความสามารถ 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษา มีความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
การจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น 
 
 

 

 



๒๗ 
 

บทที่ 3 

การบริหารงบประมาณและโครงการ 

ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจา่ย/บาท จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 
1. งบเงินอุดหนุนรายหัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,585,472.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินงบประมาณ 
1. งบอุดหนุนรายหัว 
1.1 ค่าหนังสือเรียน 

 
 

265,597.20 

1.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 150,960.00 

1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 156,170.00 

1.4 ค่าสาธารณูปโภค 426,113.09 

1.5 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 2,480.00 

1.6 โครงการการพัฒนาศูนย์ 
       ปฐมวัยต้นแบบ 

62,824.50 
 

1.7 โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาพิเศษเรียนร่วม 

4,580.00 
 

1.8 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
นักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

30,178.00 
 

1.9 โครงการสอนซ่อมเสริมเพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ 

     9,067.50  
 

1.10 โครงการการทัศนศึกษา    50,140.00  

1.11 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
(ห้องสมุด) 

   18,007.60     

1.12 โครงการ     การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ 
สถานศึกษาพอเพียง 

   32,561.00  
 

1.13  โครงการ การส่งเสริมสุขภาพใน
โรงเรียน 

   10,067.00  
 

1.14  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 
 

2,828.00 



๒๘ 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย/บาท จ านวน/บาท 

  1.15  โครงการการพัฒนางานวัดผล
ประเมินผล 

        
75,482.55  

 
1.16  โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

40,662.25 

1.17  โครงการโรงเรียนสุจริต 1,800.00 

1.18 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 

920.70 

1.19  โครงการพัฒนาห้องสมุด 42,400.00 

1.20 โครงการลูกเสือคุณธรรม 55,893.45 

1.21โครงการสภานักเรียน 1,650.00 

1.22 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 108,928.56 

1.23  พัสดุของใช้ส านักงานและ 
ชั้นเรียน 

212,231.00 

1.24  ค่าสาธารณูปโภค 426,113.09 

2. เงินอุดหนุน 
    อาหารเสริมนม 

793,520.00 
 

2. เงินอุดหนุน 
    อาหารเสริมนม 

852,497.00 
 

3. เงินอุดหนุน 
    อาหารกลางวัน 

1,744,000.00 
 

3. เงินอุดหนุน 
    อาหารกลางวัน 

1,739,346.00 
 

เงินนอกงบประมาณ 
4. เงินรายได้
สถานศึกษา 

 
1,705,160.00 

เงินนอกงบประมาณ 
4.1  ค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษา 

 
1,449,280.00 

4.2 ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา 

58,240.00 

4.3 อาหารว่างนักเรียน 
    อนุบาล 

108,416.00 

4.4 ค่าของใช้ส่วนตัวนักเรียนอนุบาล 50,000.00 

 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย/บาท จ านวน/บาท 

เงินอ่ืนๆ  
5. เงินปัจจัยยากจน
นักเรียน 

 
92,080.00 

เงินอ่ืนๆ  
5. เงินปัจจัยยากจนนักเรียน 

 
92,080.00 

6. เงินบริจาคเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา 

187,960.00 6.1 พัฒนาอาคารสถานที่ 57,810.00 

6.2 ทัศนศึกษานักเรียนและกิจกรรม
นักเรียน 

27,918.00 

6.3 ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 15,000.00 

6.4 ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร 11,577.00 

6.5  ค่าด าเนินงานการบัญชี 400.00 

7.  โรงเรียนประชารัฐ 
 

225,000.00 7.1 กิจกรรมประถมนนทรี 
       บาร์เบอร์ช็อป 

46,250.00 

7.2 กิจกรรมทรัพย์ในดินสินในน้ า 69,850.00 

7.3 กิจกรรม   SPT  Bakery 108,900.00 

รวมรายรับ 6,333,192.00 รวมรายจ่าย 6,449,106.40 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 
 

ตารางจัดสรรงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 

ระดับปฐมวัย/ประถมศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โรงเรียนวิถีพุทธ 2,000 ครูอุไรวรรณ 

2 การพัฒนาศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ 22,000 ครูธีวาวรรณ 

3 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 5,000 ครูอมรรัตน์ 

4 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 10,000 ครูสมณฑา 

5 การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 30,000 ครูชลรัตน์ 

6 การสอนซ่อมเสริมเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 5,000 ครูทัศนนันท์ 

7 การทัศนศึกษา 86,960 หัวหน้าสายชั้น 

8 การส่งเสริมการอ่าน (ห้องสมุด) 10,000 ครูสุกัญญา 

9 
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ สถานศึกษา
พอเพียง 5,000 ครูอุทิศ 

10 การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 5,000 ครูพนิดา 

11 อาหารกลางวันนักเรียน  1,728,000 ครอุูไรวรรณ 

12 อาหารเสริม (นม) นักเรียน 756,000 ครูธีวาวรรณ 

รวม 2,664,960   
 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากลมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีความ
เป็นไทยและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 1,000 ครูธนัญญา 

2 STEM EDUCATION 5,000 ครูนิรารัตน์ 

3 การพัฒนางานวัดผลประเมินผล 30,000 ครูทัศนนันท์ 

รวม 36,000   

 

 



๓๑ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
  
  
  
  
 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

35,000 

ครูภาระวี 
ครูอิษฎา 

ครูอุไรวรรณ 
ครูเยาวเรศ 

การพัฒนาตนเองด้วยระบบ TEPE ONLINE 

การพัฒนาตนเองด้วยการเรียนธรรมศึกษา 

การศึกษาดูงาน 

การประชุม อบรม สัมมนา 

การนิเทศการศึกษา 

รวม 35,000   
 

 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โรงเรียนสุจริต 1,000 ครูสุมณฑา 

2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 1,000 ครูสนธยา 

3 การพัฒนาระบบการบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 500 ครูภัทรพร 

รวม 2,500   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 
 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โรงเรียนประชารัฐ 5,000 ครูอรนิชา 

2 โรงเรียนสีขาว 1,000 ครูโสภณ 

3 โรงเรียนสีเขียว  5,000 ครูทัศนนันท์ 

4 การพัฒนาห้องสมุด 10,000 ครูสุกัญญา 

5 โครงการลูกเสือ 50,000 ครูชิดชัย 

6 โครงการสภานักเรียน 10,000 ครูโสภณ 

7 โครงการพัสดุทั่วไป 57,000 ครูธีวาวรรณ 

8 โครงการด าเนินการระบบเครื่องเสียงและคอมพิวเตอร์ 63,490 ครูธนัญญา 

9 โครงการพัสดุในชั้นเรียนคณะครู 45,000 ครูธีวาวรรณ 

10 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 30,000 ครูธนัญญา 

รวม 276,000   

รวมทุกโครงการที่ใช้งบประมาณจากงบอุดหนุนนักเรียน 3,014,460   

 

 

 

 

 

 

 


