
 



ค ำน ำ 
 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษา 
โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ โดยมี
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจ าปีกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ 
 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ต้อง
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษาและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอันจะพลักดันให้แผนสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยผลส าเร็จท่ีได้ คือ การพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพ ตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
 งานนโยบายและแผนงานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติของบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เพื่อ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผล โครงการ/กิจกรรม เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสต่อไป 
 
 

งานแผนและบริหารงบประมาณ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน)  



 

 

 

ประกำศโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๘๔ (บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน) 
เร่ือง กำรใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 

...........................................................................................................................  

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อด าเนินงานระบบงานนโยบายและแผนงานโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) และได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณแล้วเสร็จ โดยได้รับ
ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ในคราวประชุม
กรรมการสถานศึกษา ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วนั้น 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

 

ผู้อนุมัติ...........................................................  
   (นายธนวรรธน์  ธะนะค ามา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 
 
 

ผู้เห็นชอบ...........................................................  
   (นายสุพัฒน์  แพงปัสสา) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  



ส่วนท่ี ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐำนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๘๔ (บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน) 

 

 

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๘๔ (บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน) 
ท่ีต้ัง:  เลขท่ี ๓๔/๑  หมู่ท่ี ๑  ต าบลส าราญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ 
โทรศัพท์:  ๐๘๑-๖๖๑๒๓๙๘ (ธุรการ)  
ระดับท่ีเปิดสอน: ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
E-mail:  thr๘๔@hotmail.com    

 
Website:  http://thairath84.kkzone1.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป 

 

http://thairath84.kkzone1.go.th/


โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๘๔ (บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน) ภำพ จำก Google Maps  
 

 พื้นที่ทั้งหมด 
พื้นท่ีท้ังหมด:  ๒๓ ไร่ ๑ งาน 

 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ก่อต้ังเมื่อวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๔๖๑ เดิมช่ือ

โรงเรียนประชาบาล ต าบลส าราญ (วัดโนนศิลา) จนกระท่ังในปี เมื่อวันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ทาง
ราชการเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ตามหนังสือส่ังการ ท่ี ศธ 
๑๔๑๒๐๑/๑๖๑๘ ลงวันท่ี ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สร้างอาคารเรียนให้ ๑ 
หลัง ได้ท าการเปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ต้ังแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึง
ปัจจุบัน   

ผู้บริหำรสถำนศึกษำคนแรก คือ นายคง คลังทอง 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำคนปัจจุบัน คือ นายธนวรรธน์  ธะนะค ามา 
 

 สภำพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีประชากรในเขตเทศบาลต าบล
ส าราญประมาณ ๑๑,๐๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่๑ บ้านโนน
ศิลา , หมู๒่ บ้านนางาม , หมู๓่ บ้านหนองน้ าเกล้ียง , หมู๔่ บ้านนาเพียง , หมู๕่ บ้านเพี้ยฟาน , หมู๖่ 
บ้านไก่นา , หมู๗่ บ้านปลาเซียม , หมู๘่ บ้านอัมพวัน , หมู๙่ บ้านโคก , หมู๑่๐ บ้านโนนแต้ , หมู๑่๑ 
บ้านโนนสว่าง , หมู๑่๒ บ้านโคก และหมู่๑๓ บ้านส าราญ 

๑. สังคมและเศรษฐกิจ 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ อาชีพหลักของชุมชน คือ 

ค้าขายและรับจ้าง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม-ท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จัก
โดยท่ัวไป คือ ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง การทอดกฐิน ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดย
เฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี ๑๕,๐๐๐ - ๔๕,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว ๕ คน 

๒. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) บริเวณใกล้เคียงเป็นสถานท่ีราชการ 

สถานศึกษา ชุมชน และแหล่งการค้า โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนให้ใช้สถานท่ีดังกล่าวเป็น
แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและครู นอกจากนั้นหน่วยราชการ วัด ได้ส่งวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถมา
ให้ความรู้แก่นักเรียนและครูในฐานะอาจารย์พิเศษ เช่น โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน
เด็กนักเรียน ครูแดร์ (D.A.R.E) , การส่งเสริมการค้นคว้า วิ จัยงานหนังสือพิมพ์ และพัฒนาความเป็น
พลเมืองดีโดยมูลนิธิไทยรัฐ เป็นต้น 

 



โอกำส ข้อจ ำกัด 
๑. ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความส าคัญ

ของการศึกษาสนับสนุนร่วมมือกัน
พัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

๒. องค์กรในท้องถิ่นให้การสนับสนุน
การศึกษาเป็นอย่างดี 

๓. นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะและ
ด้านงานอาชีพ 

๑. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน 
๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไปท างาน

ต่างจังหวัดท้ิงบุตรหลานไว้กับผู้สูงอายุ 
๓. ขาดส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์เกี่ยวกับ

ระบบดิจิตอล 
๔. นักเรียนขาดโอกาสได้ไปเรียนรู้ตาม

แหล่งเรียนรู้ภายนอกอย่างกว้างขวาง
และหลากหลาย 

๕. อัตราก าลังครูขาดแคลนบางกลุ่มสาระ
การเรียนร ู

 
 กำรจัดกำรศึกษำ/โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน 

กำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 

และคณะครู มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพท่ีทาง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน)ได้ต้ังเป้าไว้ ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม ประเมิน
การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรใน
สถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ มีองค์ประกอบท่ี
ส าคัญเพื่อท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาในระดับข้ันพื้นฐานได้แก่ การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ซึ่งเป็น
หลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครู และบุคลากรให้มีศักยภาพ ส าหรับด้านระบบกลไก การเสริมสร้าง
ความตระหนักรับรู้ และความเข้าใจการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรร
งบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานโดย
กระบวนการ PDCA มีการวางแผน การลงมือท าการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข ในทุกกระบวนการ
บริหารจัดการของผู้บริหาร 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ได้จัดส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
จ าเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์ และอ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาผู้เรียน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 
สังคม และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์



เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์ จัดให้มีอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ รวมท้ังส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาหาความรู้ให้กับผู้เรียน รวมถึงเครื่องอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับผู้เรียน โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือ และห้องสมุดท่ี
จ าเป็นต่อพัฒนาด้านการเรียนของผู้เรียน ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีท่ีนั่งพักผ่อนท่ีเหมาะสม
ปลอดภัย จัดให้มีพื้นท่ีส าหรับน้ าด่ืมท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ ท่ีล้างมือ ห้องน้ าห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรแกนกลาง เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นจัดครูท่ีเหมาะสมและตรงกับวิชา คือมีครู
สอนวิชาต่าง ๆ จบตรงสาขาวิชาท่ีสอน ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณภาพของครู
และบุคลากรด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับ
เด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก ห้องเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีได้จ าก
ธรรมชาติหรือส่ือในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้ มีส่ือ
เทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้และมีการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ส่ือ DLIT มีการจัดส่ิง
อ านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี มี
การน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมท้ังรายงานผล
การประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 



 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๘๔ (บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน) 

 

 
 

 

 
  



 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  :  นายธนวรรธน์  ธะนะค ามา     
อายุ ๕๓ ปี โทรศัพท์  ๐๘๕-๐๐๕-๐๐๔๑ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอก บริหารการศึกษา 

ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) เมื่อ วันท่ี ๑๐ เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๖ ปี ๕ เดือน 

 รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  :  นางสาวปรีญานุช  บุศราค า     
อายุ ๔๒ ปี โทรศัพท์  ๐๘๖-๘๕๘-๓๙๕๙ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอก บริหารการศึกษา 

ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) เมื่อ วันท่ี ๑ เดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๑ ปี ๒ เดือน 

 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

 

ภายในปี ๒๕๖๖ เป็นโรงเรียนท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี  

มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นต้นแบบส่ือมวลชนศึกษา 

 

อัตลักษณ ์

 
เป็นพลเมืองดี มีทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 
เอกลักษณ ์

 

โรงเรียนคุณภาพดี นักเรียนมีความรู้ส่ือมวลชนศึกษา พัฒนาสู่ความเป็นพลเมืองดี 
 

ปรัชญำกำรจัดกำรศึกษำ 

 

………..……..……..……..……..….. 



 
พันธกิจ (Mission) 

 

 ๑. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ๒. จัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ๓. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษามีทักษะวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 ๔. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 ๕. จัดให้มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

 ๖. ใช้และพัฒนาหลักสูตรส่ือมวลชนศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 

 ๗. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้น้าในการใช้และผลิตส่ือมวลชนศึกษา 

 ๘. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม 

 ๙. จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านส่ือมวลชนศึกษา 

 ๑๐. พัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรยีนเป็นส าคัญ 

 

 

  



 

 
 
 

 ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕  

ท่ี ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด/

วิชำเอก 
ประจ ำชั้น/ 

กลุ่มสำระที่สอน 
๑ นายธนวรรธน์  ธะนะค ามา ผู้อ านวยการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 
๒ นางสาวปรีญานุช  บุศราค า รองผู้อ านวยการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 

๓ นางสาวสุพัฒตา นุประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาไทย 
ประจ าช้ันป.๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

๔ นางสาวฉัตรนภา  แก่นแก้ว ครู ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ 

ประจ าช้ันป.๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

๕ นางสาวดารุณี  แก้วบุณเรือง พนักงานราชการ 
ค.ม. หลักสูตรและการ

สอน(วิชาเฉพาะการสอน
คณิตศาสตร์) 

ประจ าช้ันป. ๒/๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ 

๖ นางสาวอุทัยวรรณ  พรมลี 
ครูพี่เล้ียง 
เด็กพิการ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ประจ าช้ันป.๒/๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๗ นางสาววิภาพร  งอยกุดจิก ครูช านาญการ 
ศษ.ม. หลักสูตรและการ
สอน(วิชาเฉพาะการสอน

คณิตศาสตร์) 

ประจ าช้ันป.๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

๘ นางสาวมะลิวรรณ์  ภูแช่มโชติ 
ครูช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

ประจ าช้ันป.๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพ 

๙ นายศุภวัสด์ิ  โคตรทุม ครู ค.บ. ภาษาไทย 
ประจ าช้ันป.๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

๑๐ นางวันวิสาข์  เพลียเฮียง 
ครูช านาญการ

พิเศษ 
ค.ม. บริหารการศึกษา ประจ าช้ันป.๕/๑ 

ข้อมูลครูและบุคลากร 



ท่ี ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด/

วิชำเอก 
ประจ ำชั้น/ 

กลุ่มสำระที่สอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

๑๑ นางสาวธัษชา  อินทะโสม ครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ประจ าช้ันป.๕/๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๑๒ 
นางสาวดุจฤดี  ประเสริฐศิลป์
พลมา 

ครู 
ศษ.ม. การวัดและ

ประเมินผลการศึกษา 

ประจ าช้ันป.๖/๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

๑๓ นางสาวสุภาวดี  คงอุ่น ครู ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ประจ าช้ันป.๖/๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

๑๔ นางสาวธมนันท์  สร้อยมณี ครู ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

ประจ าช้ันม.๑/๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

๑๕ นางบูชิตา  จันทร์สิงโท 
ครูช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

ประจ าช้ันม.๑/๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑๖ นางสาวพิชยดา  เฉลิมแสน ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาไทย 
ประจ าช้ันม.๑/๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

๑๗ นายธนินท์  วดีศิริศักดิ์   ครู ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา 
ประจ าช้ันม.๒/๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

๑๘ นางสาวประภาพร  สุขพูล 
ครูช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. การประถมศึกษา 

ประจ าช้ันม.๒/๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพ 

๑๙ นายธนกฤต  แลฟเฟอร์ที ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ประจ าช้ันม.๓/๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 



ท่ี ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด/

วิชำเอก 
ประจ ำชั้น/ 

กลุ่มสำระที่สอน 

๒๐ นายวุฒิโชติ  ไชยทุม 
ครูช านาญการ

พิเศษ 
กศ.ม บริหารการศึกษา 

ประจ าช้ันม.๓/๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

๒๑ นางเพ็ญศรี  ไขยทุม 
ครูช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ 

ประจ าช้ันม.๓/๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๒๒ นายสรณ์ศิริ  เรืองสุที ครูอัตราจ้าง ศษ.บ. พลศึกษา 
ประจ าช้ันม.๓/๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

๒๓ นางสาวนิรมล  พรหมโท ธุรการโรงเรียน วท.บ. คอมพิวเตอร์ - 
๒๔ นายธวัชชัย พัชรธนเพ็ญ นักการภารโรง ม.๖ - 
๒๕ นางพรรณี  สุโคตร นักการภารโรง ม.๖ - 

 

  



งบประมำณปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
๑.  แหล่งงบประมำณ 
 แหล่งงบประมาณ ส าหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ท่ีมาของงบประมาณ : ค านวณจากข้อมูลนักเรียน ณ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
ท่ี รำยกำร จ ำนวนเงิน 
๑ เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว   

 -  ระดับก่อนประถมศึกษา (๑,๗๐๐ x ๕๒) ๘๘,๔๐๐ - 
 -  ระดับประถมศึกษา   (๑,๙๐๐ x ๑๗๒) ๓๒๖,๘๐๐ - 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (๓,๕๐๐ x ๑๖๕) ๕๗๗,๕๐๐ - 
 รวมงบอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว ๙๙๒,๗๐๐ - 
๒ เงินโครงกำรเรียนฟรี ๑๕ ปี (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)   
 -  ระดับก่อนประถมศึกษา (215 x 2 = 430) x 5๒ ๒๒,๓๖๐ - 
 -  ระดับประถมศึกษา   (240 x 2 = 480) x  ๑๗๒ ๘๒,๕๖๐ - 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (440 x 2 = 880) x  1๖๕ ๑๔๕,๒๐๐ - 
 รวมงบโครงกำรเรียนฟรี (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) ๒๕๐,๑๒๐  
 รวมงบประมำณจำก สพฐ. ๑,๒๔๒,๘๒๐  

๓ งบอื่น ๆ (ถ้ามี)  - เงินจากมูลนิธิไทยรัฐ ๕๕,๐๐๐ - 
 รวมงบประมำณ ๑,๒๙๗,๘๒๐ - 
 กำรจัดสรรงบประมำณ   
 ๑.  จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ าก่อน เช่น ค่าน้ า/ไฟ/โทรศัพท์ ค่าวัสดุ  

ค่าปรับปรุง  ค่าซ่อมแซม ๒๙๗,๘๑๐ 
ร้อยละ ๓๐  

จากงบประมาณ
ของสพฐ 

 ๒.  ส่วนท่ีเหลือน ามาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. 
สพป., สมศ. และความต้องการของโรงเรียน 

๑,๐๐๐,๐๑๐  

 รวม ๑,๒๘๗,๘๒๐ - 

 
  



โครงกำรที่จะด ำเนินกำรในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

    ๑. โครงกำรระดับปฐมวัย 

ชื่อโครงกำร 
แหล่งงบประมำณ จ ำนวน

กิจกรรม งบอุดหนุน งบพัฒนำผู้เรียน 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน 

๖๑,๘๘๐ ๒๒,๓๖๐ 
๒๐ 

๒. โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนในระดับปฐมวัย ๕ 
๓. โครงการกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๘ 
๔. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ าก่อน เช่น ค่าน้ า/ไฟ/โทรศัพท์ ค่าวัสดุ  
ค่าปรับปรุง  ค่าซ่อมแซม 

๒๖,๕๒๐ - - 

รวมงบประมำณ/กิจกรรม ๑๑๐,๗๖๐ ๓๓ 

 
    ๒. โครงกำรระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ชื่อโครงกำร 
แหล่งงบประมำณ จ ำนวน

กิจกรรม งบอุดหนุน งบพัฒนำผู้เรียน มูลนิธิไทยรัฐ 
๑. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๖๓๓,๐๑๐ ๒๒๗,๗๖๐ ๕๕,๐๐๐ 

๑๗ 

๒. โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

๑๓ 

๓. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

๑๔ 

๔. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑๔ 

๕. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ าก่อน เช่น ค่าน้ า/ไฟ/
โทรศัพท์ ค่าวัสดุ  
ค่าปรับปรุง  ค่าซ่อมแซม 

๒๗๑,๒๙๐ - - - 

รวมงบประมำณ/กิจกรรม ๑,๑๘๗,๐๖๐ ๕๘ 

 

 

 

 
  



รำยละเอียดโครงกำร ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

๑. โครงกำรพัฒนำศักยภำพเด็กปฐมวัยทั้ง ๔  ด้ำน 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 

อรวรรณ  พะมณี 
ขวัญตา กุลเสรี 

๑. ตรวจช่ังน้ าหนัก-วัดส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒. ส่งเสริมสุขภาพ 
๓. จัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้ง 
๔. กิจกรรมออกก าลังกายยามเช้า 
ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์จิตใจ 
๕. หนูน้อยจิตแจ่มใส 
๖. หนูท าได้ 
๗. จินตนาการสร้างสรรค์ 
ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสังคม 
๘. หนูน้อยมารยาทงาม 
๙. เด็กดีมีระเบียบวินัย 
๑๐. เล่นดีมีเหตุผล 
๑๑. พ่อครัวแม่ครัวตัวน้อย 
๑๒. การออม 
๑๓. วันส าคัญ 
๑๔. ผู้น าตัวน้อย 
ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 
๑๕. โครงงานเพื่อการเรียนรู ้
๑๖. ยอดนักคิด 
๑๗. หนูน้อยนักค้นคว้า 
๑๘. ส่งเสริมทักษะสร้างความรู้ 
๑๙ หนูน้อยสร้างสรรค์ 
๒๐. อังกฤษน่ารู ้

๒. โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในระดับปฐมวัย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑.กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา อรวรรณ  พะมณี 



๒. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ขวัญตา กุลเสรี 
๓. กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม  
๔. กิจกรรมรายงานการใช้หลักสูตร 
๕. จัดซื้อและจัดซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ 

๓. โครงกำรกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเปน็ส ำคัญ 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑. พาหนูสู่โลกกว้าง 

อรวรรณ  พะมณี 
สาวขวัญตา กุลเสรี 

๒. นักข่าวน้อย 
๓. การละเล่นไทย 
๔. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
๕. มาตรการป้องกันโควิด-๑๙ 
๖. แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๗. พาน้องเข้าวัด 
๘. บัณฑิตน้อย 

  



รำยละเอียดโครงกำร ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

๑. โครงกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

กิจกรรม ผู้รับชอบ 

๑. รักการอ่าน ระดับช้ัน ป.๑-๓ (จุดเน้น ช๑.๑) ครูเสาวนีย์  นันสมบัติ / ครูสุพัฒตา  นุประสิทธิ์ 

๒. การอ่านเขียนค าพื้นฐาน 
    - ภาษาไทย 
    - ภาษาอังกฤษ 
(จุดเน้น ช๑.๑,ช.๑.๕ / ช๒.๑ / ช๓.๑,ช๓.๕) 

ครูเสาวนีย์  นันสมบัติ / ครูศุภสวัสด์ิ  โคตรทุม 
ครูพิชยดา  เฉลิมแสน / ครูอุทัยวรรณ  พรมลี 
ครูธัษชา  อินทะโสม / ครูธนกฤต  แลฟเฟอร์ที 

๓. ส่งเสริมการคิดค านวณ Open class กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๔. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด 
(จุดเน้น ช๑.๑,ช.๑.๒ / ช๒.๑,ช๒.๒) 

ครูวิภาพร  งอยกุดจิก / ครูดุจฤดี  ประเสริฐศิลป์พลมา 
ครูธนินท์  วดีศิริศักดิ์ 

๕. สอนเสริมเติมความรู้แบบเข้ม 
(จุดเน้น ช๑.๑,ช.๑.๒ / ช๒.๑,ช๒.๒ / ช๓.๑) 

วิชาการช่วงช้ัน ๑-๓ 

๖. กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
     - คลังค าทดสอบการอ่าน 
     - ค่ายส่งเสริมทักษะทางภาษา 
     - แบบฝึกทักษะการอ่าน 
     - แบบฝึกทักษะเพื่อการส่ือสาร 
(จุดเน้น ช๑.๕ / ช๒.๕ / ช๓.๕) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

๘. พัฒนาความสามารถการใช้ส่ือทันสมัย ICT เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ (จุดเน้น ช๑.๔ / ช๒.๔ / ช๓.๔) 

ครูสุภาวดี   คงอุ่น 
ครูฉัตรนภา  แก่นแก้ว 

๙. การท า MOU ผู้เรียนพากเพียรพัฒนาผลสัมฤทธิ์  
(O-net , NT, Pre-Onet) 

ครูพิชยดา  เฉลิมแสน 
วิชาการช่วงช้ัน ๑-๓ 

๑๐. กิจกรรมการทดสอบทางวิชาการ วิชาการช่วงช้ัน ๑-๓ 

๑๑. พัฒนาทักษะพื้นฐานอาชีพทางการเกษตร  
(จุดเน้น ช.๒/ช.๓) 

ครูมะลิวรรณ์  ภูแช่มโชติ 
พระอาจารย์พระศักดิ์ วรญาโน 

๑๒. ส่งเสริมนักเรียนเข้ารับการทดสอบทางวิชาการ  
(ช.๑/ช.๒/ช.๓) 

ครูวิภาพร  งอยกุดจิก / ครูดุจฤดี  ประเสริฐศิลป์พลมา 
ครูธมนันท์  สร้อยมณี 



กิจกรรม ผู้รับชอบ 

๑๓. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ 
(จุดเน้น ช๓.๒) 

วิชาการช่วงช้ัน ๑-๓ 

๑๔. ส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง ครูศุภสวัสด์ิ  โคตรทุม / ครูพิชยดา  เฉลิมแสน 
ครูอุทัยวรรณ  พรมลี 

๑๕. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ
ผู้เรียน (ช.๑/ช.๒/ช.๓) 

วิชาการช่วงช้ัน ๑-๓ 

๑๖. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (จุดเน้น ช๒.๒ / ช๓.๑) 

ครูวันวิสาข์ เพลียเฮียง /ครูดุจฤดี  ประเสริฐศิลป์พลมา 
ครูธมนันท์  สร้อยมณี / ครูธนินท์  วดีศิริศักดิ์ 
ครูธนกฤต  แลฟเฟอร์ที 

๑๗. ลายมืองามตามแบบไทย (จุดเน้น ช๑) ครูเสาวนีย์  นันสมบัติ 
ครูสุพัฒตา   นุประสิทธิ์ 

๒. โครงกำรพัฒนำคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

กิจกรรม ผู้รับชอบ 

๑. คนดีศรีไทยรัฐ (จุดเน้น ช๑.๓/ช๒.๓/ช๓.๓) ครูฉัตรนภา  แก่นแก้ว/ ครูศุภสวัสด์ิ  โคตรทุม 
ครูประภาพร  สุขพูล/ ครูเพ็ญศรี  ไชยทุม 

๒. มัคนายกน้อย (ช.๑/ช.๒/ช.๓) พระอาจารย์พระศักดิ์ วรญาโน 
ครูเสาวนีย์  นันสมบัติ / ครูเพ็ญศรี  ไชยทุม 

๓. ดนตรี นาฏศิลป์พื้นเมือง ครูธนกฤต  แลฟเฟอร์ที / ครูพิชยดา  เฉลิมแสน 

๔. ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น (จุดเน้น ช๓.๒) ครูประภาพร  สุขพูล 

๕. ประชาธิปไตยในโรงเรียน (ช.๑/ช.๒/ช.๓) ครูธนินท์  วดีศิริศักดิ์/ ครูธนกฤต  แลฟเฟอร์ที 
ครูสุภาวดี คงอุ่น/ ครูดุจฤดี ประเสริฐศิลป์พลมา 
ครูวิภาพร   งอยกุดจิก/ ครูอุทัยวรรณ  พรมลี 

๖. ค่ายคุณธรรม (จุดเน้น ช๑.๓/ช๒.๓/ช๓.๓)" ครูสุพัฒตา   นุประสิทธิ์ / ครูมะลิวรรณ์  ภูแช่มโชติ 
ครูประภาพร  สุขพูล 

๗. ส่งเสริมสุขภาพฯ ครูดารุณี  แก้วบุญเรือง/ ครูสุพัฒตา   นุประสิทธิ์ 
ครูวันวิสาข์  เพลียเฮียง/ ครูบูชิตา  จันทร์สิงค์โท 

๘. ส่งเสริมทักษะกีฬา ครูบูชิตา  จันทร์สิงค์โท / ครูศุภสวัสด์ิ  โคตรทุม 



กิจกรรม ผู้รับชอบ 

๙. อาหารกลางวัน ครูประภาพร  สุขพูล 

๑๐. กิจกรรมวันส าคัญ  
๑) วันไหว้คร ู ครูสุภาวดี  คงอุ่น / ครูดุจฤดี  ประเสริฐศิลป์พลมา 

ครูธนกฤต  แลฟเฟอร์ที 
๒) วันสุนทรภู่/วันภาษาไทย/วันต่อต้านยาเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ครูธนินท์  วดีศิริศักดิ์ 
๓) วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา พระอาจารย์พระศักดิ์ วรญาโน 

ครูมะลิวรรณ์  ภูแช่มโชติ / ครูเพ็ญศรี  ไชยทุม 
๔) วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครูอุทัยวรรณ  พรมลี / ครูธัษชา  อินทะโสม 

ครูธมนันท์  สร้อยมณี 
๕) วันแม่แห่งชาติ/วันพ่อแห่งชาติ ครูวันวิสาข์  เพลียเฮียง / ครูธนกฤต  แลฟเฟอร์ที 
๖) วันเด็ก ครูสุพัฒตา   นุประสิทธิ์ / ครูฉัตรนภา  แก่นแก้ว 

ครูวันวิสาข์  เพลียเฮียง / ครูธมนันท์  สร้อยมณี 
๗) วันคริสมาสต์/วันปีใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
๘) วันก าพล ครูประภาพร  สุขพูล / ครูฉัตรนภา  แก่นแก้ว 

ครูธัษชา  อินทะโสม 
๑๑. กิจกรรมมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ ครูดารุณี  แก้วบุญเรือง / ครูสุพัฒตา   นุประสิทธิ์ 

ครูวันวิสาข์  เพลียเฮียง / ครูบูชิตา  จันทร์สิงค์โท 
๑๒. ไหว้สวยด้วยจรรยา (ช.๑/ช.๒/ช.๓) ครูเสาวนีย์  นันสมบัติ / ครูดารุณี  แก้วบุญเรือง 

ครูธัษชา  อินทะโสม / ครูพิชยดา  เฉลิมแสน 
๑๓. ฟันสวยยิ้มใส (ช.๑) ครูสุพัฒตา   นุประสิทธิ์ / ครูวิภาพร   งอยกุดจิก 

 
๓. โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

กิจกรรม ผู้รับชอบ 

๑. กิจกรรมพัฒนางานบริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ๕ ฝ่าย 
๒. กิจกรรมการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
สถานศึกษาพระราชทาน 

วิชาการช่วงช้ันท่ี ๑ - ๒ 

๓. กระบวนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ครูมะลิวรรณ์  ภูแช่มโชติ / ครูเพ็ญศรี  ไชยทุม 



กิจกรรม ผู้รับชอบ 

๔. การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูธัษชา  อินทะโสม / ฝ่ายวิชาการ 

๕. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูวิภาพร   งอยกุดจิก / ฝ่ายวิชาการ 

๖. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมตามภาระ
งานท่ีได้รับมอบหมาย 

ครูมะลิวรรณ์  ภูแช่มโชติ  
ครูดุจฤดี ประเสริฐศิลป์พลมา /ครูพิชยดา  เฉลิมแสน 

๗. ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ครูมะลิวรรณ์  ภูแช่มโชติ  
ครูดุจฤดี ประเสริฐศิลป์พลมา /ครูพิชยดา  เฉลิมแสน 

๘. จัดสภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้

งานอาคารสถานท่ี 

๙. กิจกรรม ๕ ส ครูศุภสวัสด์ิ  โคตรทุม / ครูอุทัยวรรณ  พรมลี 

๑๐. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย 

ครูสุภาวดี  คงอุ่น / ครูธนินท์  วดีศิริศักดิ์  
 

๑๑. เสริมสร้างขวัญและก าลังใจข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน / ครูมะลิวรรณ์  ภูแช่มโชติ 
ครูดุจฤดี ประเสริฐศิลป์พลมา / ครูพิชยดา  เฉลิมแสน 

๑๒. กิจกรรมการประเมินผู้เรียนและสถานศึกษา ครูเพ็ญศรี  ไชยทุม / ครูประภาพร  สุขพูล 
๑๓. กิจกรรมจ้างครูและบุคลากร สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

ครูมะลิวรรณ์  ภูแช่มโชติ  
ครูดุจฤดี ประเสริฐศิลป์พลมา /ครูพิชยดา  เฉลิมแสน 

๑๔. กิจกรรมประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ครูเพ็ญศรี  ไชยทุม 

๔. โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

กิจกรรม ผู้รับชอบ 

๑. กิจกรรมการเรียนการสอนปฏิบัติจริง Active 
Learning สู่ห้องเรียนคุณภาพ 

ฝ่ายวิชาการ 

๒. ค่ายส่งเสริมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  
(จุดเน้น ช๒.๑,ช๒.๒/ช๓.๑) 

ครูวิภาพร  งอยกุดจิก / ครูสุพัฒตา  นุประสิทธิ์ 
ครูสุภาวดี  คงอุ่น / ครูดุจฤดี  ประเสริฐศิลป์พลมา 
ครูธมนันท์  สร้อยมณี  /ครูธนกฤต  แลฟเฟอร์ที 

๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  



กิจกรรม ผู้รับชอบ 

๓.๑) กิจกรรมแนะแนว (ช.๒/ช.๓) ครูสุภาวดี  คงอุ่น / ครูดุจฤดี  ประเสริฐศิลป์พลมา 
ครูเพ็ญศรี  ไชยทุม / ครูธนกฤต  แลฟเฟอร์ที 

๓.๒) กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ครูอุทัยวรรณ  พรมลี / ครูศุภสวัสด์ิ  โคตรทุม 
ครูธนกฤต  แลฟเฟอร์ที 

๓.๓) กิจกรรมชุมนุม วิชาการช่วงช้ันท่ี ๑ - ๓ 
๓.๔) กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ ครูศุภสวัสด์ิ  โคตรทุม / ครูธนกฤต  แลฟเฟอร์ที 

๔.กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูสุภาวดี  คงอุ่น / ครูพิชยดา เฉลิมแสน 
ครูธนกฤต  แลฟเฟอร์ที / ครูดารุณี  แก้วบุญเรือง 

๔. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ครูธัษชา อินทะโสม / ครูอุทัยวรรณ  พรมลี 
ครูธนกฤต  แลฟเฟอร์ที 

๕. กิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ ครูวิภาพร  งอยกุดจิก / ครูมะลิวรรณ์  ภูแช่มโชติ 
ครูประภาพร  สุขพูล 

๖. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้เรียน 
(จุดเน้น ช๑.๔/ช๒.๔/ช๓.๔) 

ครูสุภาวดี   คงอุ่น / ครูฉัตรนภา  แก่นแก้ว 
ครูธนินท์  วดีศิริศักดิ์ 

๗.กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

ครูวันวิสาข์  เพลียเฮียง / ครูธมนันท์  สร้อยมณี 
ครูดุจฤดี  ประเสริฐศิลป์พลมา / ครูธนินท์ วดีศิริศักดิ์ 
ครูสุภาวดี   คงอุ่น / ครูฉัตรนภา  แก่นแก้ว 

๘. กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ  
๘.๑) จัดช้ันเรียนท่ีส่งเสริมบรรยากาศ การเรียนรู้
ของผู้เรียน 

ฝ่ายวิชาการ 

๘.๒) ผลิตหรือจัดหาส่ืออุปกรณ์ท่ีสอดคล้องกับ
กิจกรรม 

งานพัสดุ 

๘.๓) จัดแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมและ
ความสนใจของผู้เรียน 

ครูผู้สอนทุกคน 

๘.๔) สร้างวินัยเชิงบวกในช้ันเรียน ครูผู้สอนทุกคน 

๙. กิจกรรมพัฒนาดานการวัดและประเมินผล 
การจัดการเรียนรู้ 

ครูดุจฤดี  ประเสริฐศิลป์พลมา 
ครูพิชยดา  เฉลิมแสน 

๑๐. กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

วิชาการช่วงช้ันท่ี ๑ - ๓ 

๑๑. กิจกรรม Open House เปิดประตูสู่ไทยรัฐวิทยา๘๔ ฝ่ายวิชาการ 
๑๒. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ครูสุภาวดี  คงอุ่น / ครูดุจฤดี  ประเสริฐศิลป์พลมา 



กิจกรรม ผู้รับชอบ 

ครูเพ็ญศรี  ไชยทุม / ครูธนกฤต  แลฟเฟอร์ที 
๑๒. นักข่าวรุ่นเยาว์ (ช.๑/ช.๒/ช.๓) ครูธัษชา  อินทะโสม / ครูฉัตรนภา  แก่นแก้ว 

ครูประภาพร  สุขพูล / ครูพิชยดา  เฉลิมแสน 
๑๓. ยุวพาที (ช.๒/ช.๓) ครูธัษชา  อินทะโสม 

ครูพิชยดา  เฉลิมแสน 
๑๔. เกษตรเพื่อการเรียนรู้ (ช.๑/ช.๒/ช.๓) ครูมะลิวรรณ์  ภูแช่มโชติ 

พระอาจารย์พระศักดิ์ วรญาโน 
ครูประภาพร  สุขพูล 

 

 


