
ใช่ ไม่ใช่
1 โครงการหนูอยากรู้ ครูพาไป  นางสาวช่ืนนภา  เพ่ิมพูน, นางบุศรินทร์  ผ่ึงบรรหาร

2 โครงการสารสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับปฐมศึกษา  นางสาวปวันรัตน์ ประยูรคง,นางสาวเพ็ญพิชา ใจม่ัน

3 โครงการค่ายกลางวันปฐมวัย  นางบุศรินทร์  ผ่ึงบรรหาร,นางสาวศิริประภาพรรณ์  ตุ้ม

วิจิตร, นางสาวศุภากาญจน์  พลอยเจริญ

4 โครงการหนูน้อยนักอ่าน  นางสาวศุภากาญจน์  พลอยเจริญ , นางผุสดี  ธรรมศิริ , 

นางสาวสิริรัตน์  บัวแป้น

5 โครงการกิจกรรมบัณฑิตน้อย  นางบุศรินทร์  ผ่ึงบรรหาร, นางสาวศุภากาญจน์  พลอย

เจริญ, นางสาวศิริประภา พรรณ  ตุ้มวิจิตร

6 โครงการหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์  นางสาวศิริประภาพรรณ์  ตุ้มวิจิตร , นางอรวรรณ  กันธิยะ

 , นางสาวมารีนา แบรอฮิม

7 โครงการปฐมวัย สดใสแข็งแรง (พัฒนาศักยภาพด้าน

ร่างกายของเด็กปฐมวัย)
 นางอรวรรณ  กันธิยะ, นางสาวมารีนา  แบรอฮีม

8 โครงการปฐมวัยน้อยตามรอยพ่อหลวง  นางสาวมารีนา  แบรอฮีม,นางบุศรินทร์  ผ่ึงบรรหาร

9 โครงการผู้ปกครองช่วยสอน ระดับปฐมวัย  นางสาวสิริรัตน์  บัวแป้น , นางสาวมารีนา  แบรอฮีม

10 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฐมวัย  นางสาวเพ็ญพิชา  ใจม่ัน  , นางบุศรินทร์  ผ่ึงบรรหาร,

นางสาวศุภากาญจน์   พลอยเจริญ

11 โครงการแหล่งเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะชีวิต  นายสมนึก  สุยะสืบ, ครูวัชรพงษ์  คงคาชนะ, ครูชุดารัตน์ 

 พารา

12 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา
 นางสาวสุชีลา  ตันติเมธาวี ,นางสาวบังอร  ภูพัฒนะ , 

นางสาวศรีสุดา  นุ่มอ่่า

13 โครงการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา , นางสาวสุวรรณี  บุญทัน , 

นางสาวอรวรรณ  พิบูลย์เวช

14 โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี  3  และ  6 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้

แบบทดสอบ NT และ O-NET เป็นส่ือ

 นางสาวสุชีลา  ตันติเมธาวี  ,  นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา ,

 นางสาวศรินยา  พลอาจ

15 โครงการพัฒนาภาษาไทย เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะชีวิต  นางสาวกมลชนก เล่ียนชอบ , นางสาวพัชรียา จันทะไทย

16 โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์  นางสาวสุวรรณี  บุญทัน , นางสาวภภัสสร  ดวงมณี , 

นางสาวกันต์ชญาณี  ส่งเจริญทรัพย์

17 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา ,นายวชิรวิทย์  เมืองอินทร์ , 

นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช

แผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี งาน/กิจกรรม
ด าเนินการ

ตามแผน ผู้รับผิดชอบโครงการ



18 โครงการน้อมน่าเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต
 นางสาวกุลสิริ สมบูรณ์ , นายคมสัน  ไชยปัดทุม , นาย

สมนึก  สุยะสืบ

19 โครงการแหล่งเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  นายคมสัน ไชยปัดทุม,นางสาวกุลสิริ  สมบูรณ์

20 โครงการส่งเสริมศิลปะ  นายฉัตรพันธ์  นิลก่าแหง,นางสาวพัชรนันท์  เวียงสันเทียะ

21 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี
 นางสาวศรีสุดา  นุ่มอ่่า , นางสาวจิตรา  บุญพิมล

22 โครงการพัฒนาภาษาสู่สากล  นางสาวนภาวรรณ  ยุบลชู , นางสาวสุดารัตน์  สุวงค์

23 โครงการ English Edutainment One-day Camp  นางปริศนา  จตุรปา , นายวันชัย เสือใหญ่ , นภาวรรณ 

ยุบลชู

24 โครงการ Thailand-Singapore Immersion program  นายวันชัย  เสือใหญ่ ,นางปริศนา  จตุรปา,นางสาวอรวรรณ

  พิบูลย์เวช

25 โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  นางสาวอรวรรณ  พิบูลย์เวช,นางสาวกมลชนก  เล่ียนชอบ

26 โครงการพัฒนาศักยภาพการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง 

เขียนคล่อง
 นางสาวกมลชนก เล่ียนชอบ , นางสาวพัชรียา จันทะไทย ,

 นางสาวทิพวรรณ จันทร์จร

27 โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษา
 นางสาวสุวรรณี  บุญทัน,นางสาวอรวรรณ  พิบูลย์เวช

28 โครงการห้องสมุดมีชีวิต  นางสาวอุไรวรรณ  วรญาณศรี , นางสาวจิราวรรณ  ก่ึงวงค์

29 โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรู้สู่มาตรฐาน  นายณัฐวุฒิ สวัสด์ิพาณิชย์ ,นางสาวจิตรลดา กัปตัน

30 โครงการนิเทศการศึกษา  นางพรรณี พลายคุม , นางสาวทิพจุฑา สุวะพันธ์ , 

นางสาวกรนภา วัชรธ่ารงกุล,นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์

31 โครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยผ่าน

กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน
 นายภาษิต  สายจันทร์,นางบังอร ภูพัฒนะ,นางสาวหฤทัย สุขสุด

,นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์,นางสาวศิริประภาพรรณ ตุ้มวิจิตร

32 โครงการห้องเรียนคณิตและวิทย์รูปแบบใหม่ผ่านส่ือดิจิทัล

เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
 นางสาวภภัสสร ดวงมณี , นางสาวอรวรรณ  พิบูลย์เวช

33 โครงการพัฒนาคุณภาพการสึกษาส่าหรับเด็กพิเศษโดย

การจัดการเรียนรวม
 นางสาวพัชรียา จันทะไทย,นางสาวสุพัฒตา ราช่อง ,

นางสาวกันต์ชญาณี  ส่งเจริญทรัพย์

34 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนห้องเรียน

สองภาษา (MEP)
 นายวันชัย  เสือใหญ่

35 ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน  นางพรรณี  พลายคุม ,นางสาวจิตรา  บุญพิมล ,นายณัฐวุฒิ

  สวัสด์ิพาณิชย์

36 วางระบบควบคุมภายใน  นางสาวศรีสุดา  นุ่มอ่่า, นางสาวกันต์ชญาณี  ส่งเจริญ

ทรัพย์,นางสาวจิตรลดา  กัปตัน

37 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมผู้ปกครอง และ

เครือข่ายฯ
 นางสาวศรีสุดา  นุ่มอ่่า, นางสาวกันต์ชญาณี  ส่งเจริญ

ทรัพย์,นางสาวจิตรลดา  กัปตัน

38 พิบูลเวศม์สัมพันธ์ คร้ังท่ี 19 ปีการศึกษา 2563  นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่่า, นางสาวสุจิตร   ก่าลังเดช



39 วันส่าคัญเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ครูกวีณา  แซ่เหลือง, ครูสุพัฒตา ราช่อง, ครูขัตติยา สุริยะ

กมล, ครูเสาวลักษม์ เอ่ียมส่าอางค์

40 วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563  นางสุดาพร  หาญจริง ,นางอรวรรณ  กันธิยะ ,            

นางสาวจิราวรรณ  ก่ึงวงค์

41 เข้าค่ายคุณธรรม(ธรรมคีตา) นักเรียนช้ัน ป. 4 (พุทธบุตร) 

นักเรียนช้ัน ป. 5
 นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่่า,นางสาวกันต์ชญาณี  ส่งเจริญทรัพย์, 

นางสาวกมลชนก  เล่ียนชอบ, นายสมนึก  สุยะสืบ

42 โรงเรียนวิถีพุทธ  นายคมสัน ไชยปัดทุม,นางสาวอริสา ปราณีวัฒน์

43 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  นางสาวอริสา  ปราณีวัฒน์ , นายปรีชา  มหาโพธิกุล , 

นางสาวกุลสิริ   สมบูรณ์

44 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  นางสุดาพร  หาญจริง , นางสาวศริยา  พลอาจ

45 เปิดประตูสู่โลกกว้างทางการศึกษา (ทัศนศึกษา)  นางสาวศรีสุดา  นุ่มอ่่า, นางสาวกันต์ชญาณี  ส่งเจริญทรัพย์

46 กีฬาสีโรงเรียน ปีการศึกษา 2563  นายอานุภาพ   สุกรินทร์ , นางสาวสุธาสินี   แช่มมี , 

นางสาววโรชา  เอมโคกสลุด , นางสาวอัญชัญ  สีหาฤทธ์ิ

47 รู้กิน รู้เล่น เน้นพลานามัยเพ่ือเด็กไทยดูดี 4.0  นางสาวภภัสสร   ดวงมณี  , นางสาวนภาวรรณ  ยุบลชู

48 วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563  นายอานุภาพ   สุกรินทร์ , นางสาวสุธาสินี แช่มมี , 

นางสาววโรชา  เอมโคกสลุด , นางสาวอัญชัญ  สีหาฤทธ์ิ

49 ออมตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียง  นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ , นางบังอร ภูพัฒนะ ,

คณะกรรมการด่าเนินงานตามสายช้ัน อ.1-ป.6

50 เด็กดีศรีพิบูลเวศม์  นางสาวกันต์ชญาณี ส่งเจริญทรัพย์,นางสาวสิริรัตน์  สวัสดิ

กุล

51 ประชาธิปไตยในโรงเรียน (การเลือกต้ังผู้แทนนักเรียน)  นายวันชัย  เสือใหญ่, นางสาวเดือนเต็ม  มัดตาเฮต, 

นางสาวศรีสุดา  นุ่มอ่่า

52 ประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กร และสถาบันทาง

สังคมอ่ืน
 นางสาวศรีสุดา  นุ่มอ่่า, นางสาวขัตติยา สุริยะกมล

53 จัดท่าหนังสืออนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563  นายณัฐวุฒิ สวัสด์ิพาณิชย์, นางสาวพัชรนันท์ เวียงสันเทียะ

54 มอบผลการเรียนและกิจกรรมอ่าลาอาลัยฯ  นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี

55 รวมพลังต้านภัยสารเสพติด  นางพิศมัย  ช่อวิเชียร, นายอานุภาพ  สุกรินทร์, นายปรีชา 

 มหาโพธิกุล, นายสมนึก  สุยะสืบ

56 พัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี)  นางพิศมัย  ช่อวิเชียร, นายปรีชา  มหาโพธิกุล, นายสมนึก 

 สุยะสืบ

57 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช

58 ท่าบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ พ.ศ. 2564  นางสาวอริสา  ปราณีวัฒน์ ,นายสมนึก สุยะสืบ



59 รับนักเรียนปีการศึกษาใหม่ และมอบตัว  นางสาวกุลสิริ  สมบูรณ์ นางอรวรรณ กันธิยะ , นางสาว

เสาวลักษม์  เอ่ียมส่าอางค์,นางสาวสุกัลยา เอ่ียมใจรัก

60 ลงทะเบียนนักเรียน  นางสาวกุลสิริ  สมบูรณ์
62 ส่งเสริมและพัฒนางานอนามัยโรงเรียน  นางสาวอรทัย  วงษ์จันทร์แดง,นางสาวอริสา  ปราณีรัตน์

63 ทัศนศึกษาของบุคลากรในโรงเรียน  นางสาวนภาวรรณ  ยุบลชู , นางสาวหฤทัย  สุขสุด

64 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  นางพรรณี  พลายคุม , นางสาวทิพจุฑา สุวะพันธ์

65 สืบสานสัมพันธ์ (ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่)  นางสาวนภาวรรณ  ยุบลชู , นางสาวหฤทัย  สุขสุด

66 บริหารงานการเงินและพัสดุ  นางบังอร ภูพัฒนะ,นางสาวดือนเต็ม มัดตาเฮด, นางสาว

ธนิษฐา  ชมศิลป์ , นายสมนึก  สุยะสืบ

67 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน

และห้องเรียนพิเศษ
 นายสมนึก  สุยะสืบ, นางสาวธนิษฐา   ชมศิลป์, นางสาว

เดือนเต็ม มัดตาเฮด , นางสาวอรวรรณ  พิบูลย์เวช

68 จัดหาปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องเรียน ห้อง

พิเศษและห้องส่านักงาน
 นางสาวธนิษฐา   ชมศิลป์, นายสมนึก  สุยะสืบ, นางสาว

เดือนเต็ม มัดตาเฮด, นางสาวเพ็ญพิชา  ใจม่ัน

69 อาหารกลางวัน  นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮด, นางสาวปวันรัตน์ ประยูรคง, 

นางอรวรรณ  กันธิยะ, คณะครูกรรมการโครงการอาหาร

กลางวัน70 จัดหาอาหารเสริม(นม) ส่าหรับนักเรียนช้ันอนุบาล 1 ถึง

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6
 นางสาวธนิษฐา  ชมศิลป์, นางสาวดือนเต็ม มัดตาเฮด, 

นางสาวทิพวรรณ  จันทร์จร, คณะกรรมการอาหารเสริม

(นม)71 รวมพลังประหยัดพลังงาน  นายวันชัย  เสือใหญ่, นางสาวพัชรียา  จันทะไทย, นาง

เปรมจิตต์  หลังสัน , นางสาววิภาวี  ทองมีศรี

72 จ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ ครูอัตราจ้างและบุคลากร

ทางการศึกษาภาคปกติและห้องเรียนพิเศษสองภาษา

(MEP) และพัฒนาครูเพ่ือด่าเนินกิจกรรมการเรียนรู้

 นางบังอร  ภูพัฒนะ, นางสาวเดือนเต็ม  มัดตาเฮด, นาง

ปริศนา  จตุรปา, นายวันชัย  เสือใหญ่

73 ประกันชีวิตส่าหรับนักเรียน  นางสาวอรทัย  วงษ์จันทร์แดง, นางสาวพัชรียา  จันทะไทย,

 นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮด, นางสาวชุดารัตน์  พารา

74 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน

โครงการห้องเรียนพิเศษ(MEP)
 นางสาวเดือนเต็ม  มัดตาเฮด, นายวันชัย  เสือใหญ่, 

นางสาวอรวรรณ  พิบูลย์เวช , นางสาวพัชรียา  จันทะไทย

75 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตในโรงเรียน  นายณัฐวุฒิ  สวัสด์ิพาณิชย์, นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮด, 

นางสาวจิตรา  บุญพิมล

76 ควบคุมดูแลจัดหา และบ่ารุงรักษายานพาหนะโรงเรียน  นายสมนึก  สุยะสืบ, นางสาวธนิษฐา  ชมศิลป์, นางสาว

กวีณา  แซ่เหลือง , นางสาวชุดารัตน์  พารา


