
 
 

งาน / โครงการ / กิจกรรม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ   2557   

 
ที ่ งาน / โครงการ / กิจรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 งานธุการและสารสนเทศฝ่าย ครพูจนีย์ / ครสูุกาญดา 
      -  งานงบประมาณและแผน ครูลัดาวัลย์ 
      -  งานสารบรรณ ครพูจนีย์ / ครสูุกาญดา 
      -  งานพัสดุ ครพูจนีย์ / ครสูุกาญดา 
      -  งานสารสนเทศ ครพูจนีย์ / ครสูุกาญดา 
      -  งานคู่มือปฏิบัติงานฝ่าย ครูลัดาวัลย์ 
2 งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ครสูมคาด / ครลูัดาวัลย์ 
      -  งานวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร ครสูมคาด / ครลูัดาวัลย์ 
      -  งานนิเทศภายใน ครสูมคาด / ครลูัดาวัลย์ 
      -  งานพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ครสูมคาด / ครลูัดาวัลย์ 
      -  งานการสอนสองภาษา ครชูนิดา / ครลูัดาวัลย์ 
      -  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มทักษะ ครชูนิดา / ครลูัดาวัลย์ 

3.   งานทะเบียนนักเรียน ครไูพศรี / ครสูุกาญดา 
      -  งานข้อมูลสารสนเทศนักเรียน ครไูพศรี / ครสูุกาญดา 
      -  งานส ารวจและรับสมัครนักเรียน ครไูพศรี / ครสูุกาญดา 

4.   งานวัดผลประเมินผล ครพูจนีย์ / ครวูณิสิทธิ์ 
      -  งานระเบียบวัดผลและประเมินผล ครพูจนีย์ / ครวูณิสิทธิ์ 
      -  งานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครพูจนีย์ / ครวูณิสิทธิ์ 
      -  งานสอบวัดผล ครพูจนีย์ / ครวูณิสิทธิ์ 

5.   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมหลักสูตร ครธูิปกิตติ์ / ครวูณิสิทธิ์ 
      5.1  โครงการแข่งขันทักษะและจัดนิทรรศการทางวิชาการ ครูลัดาวัลย์ 

            5.1.1  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครพูจนีย์ / ครไูพศรี 
            5.1.2  กิจกรรมร าลึกคุณสุนทรภู่ ครูบังอร 
            5.1.3  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครฑูิฌาพรรณ 
            5.1.4  กิจกรรมวันคริสต์มาส ลัดาวัลย์ 
            5.1.5  กิจกรรมวันคณิตศาสตร์ ครูนิธิมา 
            5.1.6  กิจกรรมวันวิชาการ ครูชนิดา 
            5.1.7  กิจกรรมประกวดมารยาทงามอย่างไทย ครูวรวรรณ 

 
ที ่ งาน / โครงการ / กิจรรม ผู้รับผิดชอบ 
            5.1.8  กิจกรรมเข้าร่วมประกวดบทสวดสรรเสริญพระ

มงคลเทพมุนี 
ครูวรวรรณ 

       5.2  โครงการศิลปะหรรษา ครเูบญจา 
       5.3  โครงการอ่านออกเขียนได้ ครลูัดาวัลย์ 



 

              5.3.1  กิจกรรมหมอภาษา ครนูิธิมา 
              5.3.2  กิจกรรมเล่านิทานก่อนนอน ครปูรารถนา 
              5.3.3  กิจกรรมเล่าข่าวภาษามือ ครธูนรัชต์ 
              5.3.4  กิจกรรมตะกร้าความรู้ ครดูาลิน 
              5.3.5  กิจกรรมภาษาไทยวันละค า ครบูังอร 
              5.3.6  กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า ครลูัดาวัลย์ 
              5.3.7  กิจกรรมธนาคารค าศัพท์ ครวูราภรณ์ 
         5.4  โครงการพัฒนาภาษามือสู่ความเป็นเลิศ ครลูลิตา 
         5.5  โครงการเข้าค่ายลูกเสือ -  เนตรนารี  ครฑูิฌาพรรณ 
         5.6  โครงการพัฒนางานลูกเสือส ารอง ครชูนิดา 
         5.7  โครงการทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ ครสูมคาด 
         5.8  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ครวูรวรรณ 
         5.9  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครฑูิฌาพรรณ 
         5.10 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง 
ครสูมคาด 

         5.11 โครงการพัฒนากระบวนการคิดผ่าน IT ครลูัดดา 
         5.12 โครงการวัยใสหัวใจไม่ไร้เสียง ครอุูทัยวรรณ 
         5.13  โครงการหรรษาพาเพลิน ครวูราภรณ์ 

6. งานพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า ครธูิปกิตติ์ / ครลูัดาวัลย์ 
         6.1  โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ ครอุูทัยวรรณ 
               6.1.1  กิจกรรมพรมเช็ดเท้า ครบูังอร 
               6.1.2  กิจกรรมเสริมสวย ครพูจนีย์ 
               6.1.3  กิจกรรมผ้าบาติก ครปูราถนา 
               6.1.4  กิจกรรมผ้าทอมือ ครฑูิฌาพรรณ 
               6.1.5  กิจกรรมผลิตภัณฑ์จากกระป๋องรีไซเคิล ครธูนรัชต์ 
               6.1.6  กิจกรรมไม้กวาดดอกหญ้า ครูนิกร 
               6.1.7  กิจกรรมไก่แจ้จากขวดน้ า ครดูาลิน 
               6.1.8  กิจกรรมตะกร้าพลาสติก ครนูิธิมา 
ที ่ งาน / โครงการ / กิจรรม ผู้รับผิดชอบ 
               6.1.9  กิจกรรมธนาคารขยะ ครลูัดาวัลย์ 
               6.1.10 กิจกรรมน้ ายาล้างจาน ครอูรวรรณ 
               6.1.11 กิจกรรมโครงการน้ าดื่ม ครวูรวรรณ/ ครบูดินทร์ 
               6.1.12 กิจกรรมศิลปะแฮนด์เมด ครเูบญจา 
               6.1.13 กิจกรรมกาแฟ ครอุูทัยวรรณ/ครบูุษกรณ์ 
               6.1.14 กิจกรรมน้ ามันไพล ครไูพศรี 
               6.1.15 กิจกรรมยาหม่องเสลดพังพอน ครกูรองทอง 
               6.1.16 กิจกรรมยาดมสมุนไพร ครลูัดดา 
               6.1.17 กิจกรรมขนมอบสมุนไพร ครวูราภรณ์/ครพัูชราภรณ์  



 

               6.1.18 กิจกรรมดอกไม้ประดิษฐ์ ครวูรวรรณ 
               6.1.19 กิจกรรมช่างอุตสาหกรรม ครภูัทราวุธ 
               6.1.20 กิจกรรมลองท าดูหนูท าได้ ครลูลิตา 
               6.1.21 กิจกรรมรูปถ่ายที่ระลึก ครสูมคาด 
       6.2  โครงการเกษตรตามรอยพ่อ  ขออยู่อย่างพอเพียง ครธูิปกิตติ์ 
       6.3  โครงการส่งเสริมวิชาอาชีพระยะสั้น ครธูิปกิตติ์ 
       6.4  โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้าน ครลูัดาวัลย์ 
 การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า   

7.   งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ครสูมคาด 
       7.1  โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน ครสูมคาด 

8.   งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ครดูาลิน / ครสูุกัญญา 
       8.1  โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ครดูาลิน / ครสูุกัญญา 
       8.2  โครงการวางทุกงาน  อ่านทุกคน  ครดูาลิน / ครสูุกัญญา 
       8.3  โครงการบรรณารักษ์น้อย ครดูาลิน / ครสูุกัญญา 
       8.4  โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และ ครธูิปกิตติ์ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
              8.4.1  กิจกรรมอาคารความรู้ ครวูณิสิทธิ์ 
              8.4.2  กิจกรรมประกวดบอร์ดความรู้ ครดูาลิน 
              8.4.3  กิจกรรมประกวดห้องเรียนสวยด้วยมือเรา ครดูาลิน 
         8.5  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครวูณิสิทธิ์ 
         8.6  โครงการโรงเรียนสมุนไพร ครวูณิสิทธิ์ 
         8.7  โครงการศูนย์ความรู้อาเซียน ครวูรวรรณ 

 
ที ่ งาน / โครงการ / กิจรรม ผู้รับผิดชอบ 
9.    งานพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรู้เฉพาะบุคคล ( IEP ) ครูชนิดา 
10. งานส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูชนิดา 
11. งานฟื้นฟูสมรรถภาพและแก้ไขการพูด ครพูจนีย์ / ครไูพศรี 
12. งานพัฒนาภาษามือและล่าม ครูลลิตา 
13. งานการจัดการศึกษาในระยะเปลี่ยนผ่านและการส่งต่อ ครูลลิตา 

          13.1  กิจกรรมแนะแนว ครูลลิตา 
          13.2  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ครูลลิตา 
          13.3  กิจกรรมจัดหาและพิจารณาทุนการศึกษา ครูลลิตา 

14.   งานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ครสูมคาด / ครลูัดดา 
15.   งานนิเทศติดตามและรายงานผล ครูลัดาวัลย์ 

 
 


