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ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ประวัติโรงเรียน                                                         
 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) ต้ังอยู่เลขท่ี ๙๙/๙ หมู่ท่ี ๒ ต าบลคอกกระบือ อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร ก่อต้ังขึ้นเมื่อ วันท่ี ๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ เดิมช่ือ “โรงเรียนประชาบาล
ต าบลคอกกระบือ ๑” ผู้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่คนแรก คือ นายชุบ  ดีศิริ จนกระท่ังในสมัยของนายเฉลิม  พิบูลเวช  
ด ารงต าแหน่งครูใหญ่คนท่ี ๘ ได้พิจารณาเห็นว่าสภาพของโรงเรียนเล็กมาก ไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน ท่ีเพิ่มขึ้น
ในแต่ละปี จึงด าเนินการก่อสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่โดยมี นายขัน  เกิดชีพ และ นางมา  หรุ่นเกิด ซึ่งเป็นน้องสาวบริจาค
ทรัพย์ร่วมกับราษฎรในท้องถิ่น และได้เงินสบทบจากทางราชการ สร้างอาคารเรียน หลังใหม่ ๒ ช้ัน ๖ ห้องเรียน และ
ได้เปิดป้ายขนานนามใหม่ว่า “โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์)”  เมื่อวันท่ี ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๓ 
และในปกีารศึกษา ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นสมัยของนายบุญเลิศ  ทับแสงทอง  ผู้บริหารโรงเรียนคนท่ี ๑๑ ได้พิจารณาเห็นควร
น าโรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        
ในปีการศึกษา ๒๕๓๙ โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท     
เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๒/๒๘ จ านวน ๑๔ ห้องเรียน ประกอบกับ   ทางวัดราษฎร์รังสรรค์ ต้องการปรับ
พื้นท่ีวัด และโรงเรียนให้เป็นสัดส่วน จึงให้ย้ายไปสร้างในท่ีใหม่ ซึ่งเป็นท่ีต้ังโรงเรียนในปัจจุบัน โดยได้รับเงินบริจาค
จากผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนในการก่อสร้าง เป็นเงิน  ๖ ล้านบาท  ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๔๐ ท าให้
โรงเรียนประสบกับสภาพที่ไม่เป็นสัดส่วน เนื่องจากอาคารเรียนอยู่กันคนละแห่ง คือ ส่วนหนึ่งยังอยู่ในบริเวณวัด และ
อาคารใหม่อยู่อีกที่หนึ่ง เป็นต้น จนกระท่ังในสมัยของ นายสถิตย์ชัย  วรานนท์วนิช ได้ตระหนักในปัญหาดังกล่าวจึงได้
ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และองค์การบริหารส่วนต าบลคอกกระบือ   
ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล พิเศษ ๔ ช้ัน ๑๘ ห้องเรียน สร้างเสร็จในปีการศึกษา ๒๕๔๙ และ           
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากราชการในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๒/๒๘ ๓ ช้ัน 
๑๘ ห้องเรียน จ านวน ๗,๙๐๒,๐๐๐ บาท และทางโรงเรียนได้หาเงินสมทบอีก ๒๖๖,๓๒๐ บาท รวมค่าก่อสร้างท้ังส้ิน  
๘,๑๖๘,๓๒๐ บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเมษายน ๒๕๕๑ และในปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนจึงได้ย้ายนักเรียนมาอยู่
ในบริเวณเดียวกันในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงเรียนได้ท าการก่อสร้างป้ายช่ือโรงเรียนโดยได้รับเงินจากการบริจาคจากผู้มี 
จิตศรัทธา จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท และท าการก่อสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียน     ความยาว ๕๔ เมตร โดยได้รับเงิน
จากการบริจาคของชุมชน เป็นจ านวนเงิน ๓๒๔,๐๐๐ บาท และได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวนเงิน ๕๖๔,๐๐๐ บาท เป็นค่าก่อสร้างส้วมนักเรียน แบบ สปช ๖๐๕/๔๕ จ านวน ๑๐    
ท่ีนั่ง และก่อสร้างบ้านพักครูแบบเรือนแถว ๒ ช้ัน ครึ่งตึก ครึ่งไม้ โดยใช้วัสดุเก่าและงบประมาณเงินอุดหนุน จ านวน 
๑๒ ห้อง และท าการก่อสร้างโรงอาหารขนาด  กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๓๒ เมตร โดยรื้อย้ายวัสดุจากอาคาร
เอนกประสงค์เดิมมาใช้และงบประมาณ    เงินอุดหนุน จ านวน ๑ หลัง ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณในการ
ปรับปรุงจัดท าห้องประชุม ขนาด กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท และได้งบปรับปรุงพัฒนา
อาคาร ปูกระเบ้ือง     พื้นห้องเรียนปฐมวัย ๖ ห้อง เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้รับงบจากการ
เคหะแห่งชาติ ในการสนับสนุนถนนเข้าโรงเรียน พื้นปูนหน้าอาคาร สปช .๒/๒๘ สนามกีฬาเป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท และรับงบปูพื้นกระเบื้องอาคาร สปช.๒/๒๘ (อาคารสีส้ม) จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้งบอุดหนุนของ
โรงเรียนสมทบ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ยังจัดซื้อรถตู้ส าหรับใช้ใน
ราชการจ านวน ๑ คัน โดยใช้เงินนอกงบประมาณ (สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน) จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และเงินรายได้
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สถานศึกษา จ านวน๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนได้ท าการ
ก่อสร้างศาลาเรือนไทย จ านวน ๗ หลัง โดยใช้ไม้เก่าท่ีมีอยู่ ค่างบประมาณก่อสร้างหลังละ ๒๕,๐๐๐ บาท รวมเป็น
เงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ ได้รับงบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในการสนับสนุนสร้าง
หลังคาโค้ง เป็นเงิน  ๑๐,๕๙๐.๐๐๐  บาท  รับงบโครงการโรงเรียนดีศรีต าบลปูพื้นกระเบื้อง อาคารสีเหลืองจ านวน    
๙๖,๐๐๐ บาท  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  รับงบก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช. ๒/๒๘  เป็นเงิน    ๑๓,๓๘๖,๐๐๐  บาท  
สร้างห้องประกอบการ  ๓  ห้อง   เป็นเงิน   ๘๕๐,๐๐๐  บาท  ปัจจุบัน  โรงเรียนยังมีส่ิงขาดแคลนและต้อง
ด าเนินการเร่งด่วนในหลายๆส่ิง ได้แก่ รั้ว  ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน  โรงจอดรถ  เป็นต้น   
 
           รายนามผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลา 
๑ นายชุบ  ดีศิริ ครูใหญ่ ๒ ส.ค. ๒๔๖๖-๑๒ มี.ค. ๒๔๖๘ 
๒ นายสีนวล อินทรภักดี ครูใหญ่ ๑๓ ม.ีค. ๒๔๖๘–๔ พ.ค. ๒๔๖๙ 
๓ นายมงคล พ่วงพงษ ์ ครูใหญ่ ๕ พ.ค. ๒๔๖๙–๓๐ พ.ย. ๒๔๗๑ 
๔ นายผ่อง               รามนัฏ  ครูใหญ่ ๑ ธ.ค. ๒๔๗๑–๓๐ มิ.ย. ๒๔๗๕ 
๕ นายบุญปัน จันทรัตน์ ครูใหญ่ ๑ ก.ค. ๒๔๗๕–๑๕ ก.ย. ๒๔๗๘ 
๖ นายสง่า               ตันเสถียร ครูใหญ่ ๑๖ ก.ย. ๒๔๗๘–๒๘ เม.ย. ๒๔๘๐ 
๗ นายทองอยู่ อ่อนนาเรนทร ์ ครูใหญ่ ๒๙ เม.ย. ๒๔๘๐–๑๖ พ.ย. ๒๔๘๒ 
๘ 
๙ 
๑๐ 
๑๑ 
 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 

นายเฉลิม 
นายไมตร ี
นายเสริมศักดิ์ 
นายบุญเลิศ 
 
นายสถิตย์ชัย   
นายเดชณรงค์ 
นางเพ็ญศิริ    

พิบูลเวช 
สุธรรมชัย 
ธนโกเศศ 
ทับแสงทอง 
 
วรานนท์วนิช 
รามนัฏ 
คีมทอง 

ครูใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 

๑๗ พ.ย. ๒๔๘๒–๑ ก.ย. ๒๕๐๗ 
๒ ก.ย. ๒๕๐๗–๑ ก.ค. ๒๕๒๖ 
๒๐ ม.ค. ๒๕๒๗–๑ ต.ค. ๒๕๒๙ 
๑ ต.ค. ๒๕๒๙–๕ ก.ย. ๒๕๓๗ 
๖ ก.ย. ๒๕๓๗–๓๐ ก.ย. ๒๕๔๓ 
๑ ต.ค. ๒๕๔๓–๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖ 
๑๑ ธ.ค.๒๕๕๖–๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
๑2 พ.ค. ๒๕๖๑-ปัจจุบัน 

 
๒. ที่ต้ัง เขตบริการ และการติดต่อสื่อสาร 
สถานที่ต้ัง    เลขท่ี  ๙๙/๙ หมู่ท่ี ๒ ต าบลคอกกระบือ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร   
   รหัสไปรษณีย์ ๗๔๐๐๐   
เขตบริการ  เขตบริการของโรงเรียน ได้แก่ ต าบลคอกกระบือ หมู่ท่ี ๑–๖                                   
   เขตบริการของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ต าบลคอกกระบือหมู่ท่ี ๑–๖  
   ต าบล พันท้ายนรสิงห์ หมู่ท่ี ๑, ๒, ๕, ๗ และต าบลโคกขาม หมู่ท่ี ๒ 
การคมนาคม  โรงเรียนต้ังอยูร่ะหว่างถนนสายเอกชัย และถนนพระราม ๒ จึงมีรถเมล์ประจ าทางวิ่ง 
   ระหว่างกรงุเทพฯ ผ่านโรงเรียน ได้แก่ สาย ๑๐๕ สาย ๑๒๐ ปอ.๑๐๕ ปอ.๑๔๐ และยังมี
   รถประจ าทางวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ กับต่างจังหวัดท่ีผ่านโรงเรียนอีกหลายสาย จึงส่งผลให้
   เกิดความสะดวกต่อการเดินทางเป็นอย่างมาก 
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หน่วยงานราชการ ระยะทางจากท่ีต้ังโรงเรียนถงึท่ีว่าอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ๘ 
   กิโลเมตร ระยะทางจากโรงเรียนถึงส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
   ๙ กิโลเมตร ระยะทางจากโรงเรียนถึงท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคอกกระบือ 
   ๑ กิโลเมตร 
การติดต่อสื่อสาร โทรศัพท์ ๐๓๔-๘๒๓๔๔๘  
   โทรสาร  ๐๓๔-๔๙๔๕๐๙  
   E–mail   :  Watradschool@gmail.com         

Website :  www.rrs.ac.th 

mailto:Watradschool@gmail.com
http://www.rrs.ac.th/
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๓.วิสัยทัศน ์ 

 โรงเรียนวัดราษฎร์รงัสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) มุ่งสร้างคุณภาพคน คุณภาพทีมงาน ด้วยการบริหารงานอย่างมี
คุณภาพ  โดยความร่วมมือของชุมชน  บนพื้นฐานความเป็นไทยและ ICT 

๔. พันธกิจ 

๑. จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรปฐมวัย 

๒. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน 

๔. ส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพ 

๕. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๖. บริหารสถานศึกษาโดยมุ่งให้ผู้รับบริการและผู้ร่วมงานมีคุณภาพและมีความสุข 

๗. บริหารสถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน วัด องค์กรปกครองท้องถิ่น  องค์กรเอกชนมีส่วนร่วมและ
สร้างเครือข่ายในการบริหารสถานศึกษา (MOU) 

๕. เป้าประสงค์ Goal 
 การบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพที่มีความสุข (Quality Happiness School) ประกอบด้วย 
๑. Quality Happiness Student       นักเรียนดี  นักเรียนเก่งและมีความสุข 
๒. Quality Happiness Teacher    ครูดี เก่ง มีคุณธรรม ใช้เทคโนโลยี เป็นแบบอย่างท่ีดี 
๓. Quality Happiness Director     ผู้อ านวยการมีวิสัยทัศน์  มีภาวะผู้น าและมีอุดมการณ์ 
๔. Quality Happiness Communication  ชุมชนสนับสนุนโรงเรียนให้มีคุณภาพและมีความสุข 
 
๖. กลยุทธ์ของโรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ ๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  เสริม DLTV  
ในระดับช้ันปฐมวัย  ประถมศึกษาและ DLTV, DLIT ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๒. พัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคบนพื้นฐานความเป็นไทย 

 กลยุทธ์ที่ ๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพของผู้เรียน 

 กลยุทธ์ที่ ๔ จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร 

 กลยุทธ์ที่ ๕ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ Active Leaning และ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
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 กลยุทธ์ที่ ๖ บริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งให้ผู้รับบริการและผู้ร่วมงานมี
ความสุข 

 กลยุทธ์ที่ ๗ ใช้กระบวนการมีส่วนรว่มในการบริหารสถานศึกษา 

พันธกิจ กลยุทธ์ 
๑.จัดการเรียนการสอนโดยใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตร
ปฐมวัย  

๑.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีทักษะท่ีจ าเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑  จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  เสริม 
DLTV  ในระดับช้ันปฐมวัย  ประถมศึกษาและ DLTV, DLIT ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา  
 

๒.จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นไทย 
 

๒. พัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคบน
พื้นฐานความเป็นไทย 
 

๓.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน ๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพของผู้เรียน 
พัฒนาคุณภาพทีมงาน  (พัฒนาครูผู้สอนและบคุลากร) 
๔.ส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพ ๔. จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร 
๕ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน 

๕ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
Active Leaning และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  

ด้วยการบริหารอย่างมีคุณภาพ (ภาวะผู้น าผู้บริหาร) 
๖ บริหารสถานศึกษาโดยมุ่งให้
ผู้รับบริการและผู้ร่วมงานมีคุณภาพ
และมีความสุข 

๖ บริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งให้ 
ผู้รับบริการและผู้ร่วมงานมีความสุข 

โดยความร่วมมือของชุมชน (ชุมชนมีส่วนร่วม) 
๗. บริหารสถานศึกษาโดยเปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครอง ชุมชน วัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร
เอกชนมีส่วนร่วม 

๗. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 

 

๗. สีประจ าโรงเรียน 

 

 

       สีฟ้า-สีน้ าเงิน 

  สีฟ้า       หมายถึง  ความรู้กว้างไกลสู่โลกไร้พรมแดน 

                     สีน้ าเงิน  หมายถึง  คุณธรรมประจ าใจ 
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๘. อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

  งามอย่างไทย ใส่ใจเทคโนโลยี  

๙. เอกลักษณ์ 

 THAI  HI-TECH 

๑๐. นโยบายของโรงเรียน 

 ๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับสูงขึ้น 

 ๒. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาโดยเน้นวิชาการ จริยธรรมและสุขภาพนักเรียน 

 ๓. จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยบริการนักเรียนท่ีมีความพร้อมและด้อยโอกาส 

 ๔. พัฒนากิจกรรมนกัเรียนให้มีมาตรฐานและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 ๕. พัฒนางานด้านวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๕) 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 ๖. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีจิตวิญญาณครู 

 ๗. พัฒนางานด้านการจัดการ ธุรการ การเงิน ให้เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๘. พัฒนาอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและสร้างองค์
ความรู้ของนักเรียน 

๑๑. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

 ๑. นักเรียนใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนได้อย่างถูกต้อง 

 ๒. นักเรียนมีพื้นฐานทางการคิดค านวณคิดและใช้เหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี 

 ๓. นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานได้เป็นอย่างดี 

 ๔. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด อดทน มีสัมมาคารวะ และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยเป็นอย่างดี 

 ๕. นักเรียนมีความส านึกในความเป็นชาติไทย มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวไปสู่ความ
เป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก   

 ๖. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากส่ิงเสพติด 

 ๗. นักเรียนมีความมุ่งมันในการท างาน มีจิตสาธารณะ และมีความกตัญญูกตเวที  
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๑๒. สภาพปัจจุบนั 
๑๒.๑ ข้อมูลนักเรียน 
ตารางแสดงจ านวนห้องเรียนและนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ( ข้อมูล ๑๐ ส.ค. ๖3) 

ชั้น 
จ านวน 
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียนปกติ จ านวนนักเรียนพเิศษ รวม 
ทั้งหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 2 ๓ 40 35 75 - - - 75 
อนุบาล 3 ๓ 57 45 102 - - - 102 
รวม ๖ 97 80 177 - - - 177 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๓ 65 41 106 - - - 106 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๓ 49 51 100 - - - 100 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๓ 45 40 85 - - - 85 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๓ 38 45 83 - - - 83 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๓ 49 46 95 - - - 95 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ ๓ 48 38 86 - - - 86 
รวม ๑๘ 294 261 555 - - - 555 
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ ๓ 54 60 114 - - - 114 
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ ๓ 65 38 103 - - - 103 
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ ๓ 65 43 108 - - - 108 
รวม ๙ 184 141 325 - - - 325 
รวมทั้งหมด ๓๓ 575 482 1057 - - - 1057 
 
๑๒.๒ ข้อมูลบุคลากร 
ตารางแสดงการศึกษาของข้าราชการครู แยกชายหญิง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สายงาน วุฒิการศึกษา 
จ านวนข้าราชการครู 
ชาย หญิง รวม 

 
ผู้บริหาร 

ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท - ๑ 1 
ปริญญาตร ี - - - 

 
ผู้สอน 

ปริญญาเอก - ๑ ๑ 
ปริญญาโท ๑ ๙ ๑๐ 
ปริญญาตร ี ๗ ๒๖ ๓๓ 
อนุปริญญา - - - 

รวม ๘ ๓๗ ๔๕ 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

หน้า ๑๒ 

ตารางแสดงการศึกษาของวิทยากร ครูจ้างสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการภารโรง 
และแม่ครัวโครงการอาหารกลางวัน 

 
บุคลากร 

ปริญญาตรี อนุปริญญา ต่ ากว่าอนุปริญญา    
รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

วิทยากรภายนอก ๑ - ๑ - - - - - - ๑ 
ครูจ้างสอน ๒ ๕ ๗ - - - - - - ๗ 
ครูต่างชาติ ๑ ๒ ๓ - - - - - - ๓ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ - ๑ ๑ - - - - - - ๑ 
นักการภารโรง - - - - - - ๒ - ๒ ๒ 
แม่ครัว - - - - - - - ๖ ๖ ๖ 
แม่บ้าน - - - - - - - ๓ ๓ ๓ 
รวม ๔ ๘ ๑๒ - - - ๒ ๙ ๑๑ ๒๓ 
  
 ๑๒.๓ สภาพชุมชน/ การคมนาคม/ การปกครอง 
  สภาพชุมชน โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ต้ังอยู่ในเขตต าบลคอกกระบือ ซึ่งมีเนื้อท่ีประมาณ ๘ ไร่ 
สภาพพื้นท่ีเดิมเป็นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร แต่ปัจจุบันพื้นท่ีส่วนใหญ่ได้ถูกเปล่ียนแปลง
ใช้เป็นพื้นท่ีก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณร้อยละ ๗๐ ใช้ในการเกษตรกรรม ร้อยละ ๑๐ การเล้ียงสัตว์ เช่น 
เล้ียงกุ้งกุลาด า ปลานิล ประมาณร้อยละ ๑๐ และพาณิชยกรรม ประมาณ ร้อยละ ๑๐  
ต าบลคอกกระบือ มีเนื้อท่ี ๑๒.๓๘ ตารางกิโลเมตร (๗,๗๓๗ ไร่) ต้ังอยู่ห่างจากท่ีว่าอ าเภอเมือง และศาลากลาง
จังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ ๙ กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๒ (ถนนเอกชัย-บางบอน) และทางหลวง
พระราม ๒ ทางหลวงหมายเลข ๓๕ (พระราม ๒) โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้   
ทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดต่อต าบลบางน้ าจืด   
ทิศใต้    ติดต่อต าบลโคกขามและต าบลพันท้ายนรสิงห์   
ทิศตะวันตก   ติดต่อต าบลนาดี    
การคมนาคมทางบก 
รถเมล์โดยสาร ขสมก. สาย  ๑๐๕ ปอ.๑๐๕  มหาชัยเมืองใหม่-คลองสาน 
รถเมล์โดยสาร ขสมก. สาย  ๑๐๕ ก  มหาชัยเมืองใหม่-วัดสน 
รถเมล์โดยสาร ขสมก. สาย  ปอ.๑๔๐  มหาชัยเมืองใหม่-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
รถเมล์โดยสาร ขสมก. สาย  ๑๒๐   สมุทรสาคร-คลองสาน 
รถเมล์โดยสาร ขสมก. สาย  ปอ.๖๘  สมุทรสาคร-บางล าภู 
รถเมล์โดยสาร ขสมก. สาย  ปอ.๗   สมุทรสาคร-หัวล าโพง 
 
  ในด้านการปกครอง ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๖ หมู่บ้าน มีประชากร ๘,๖/๗ คนแยกเป็นชาย 
๔,๑๕๗ คน หญิง ๔,๔๖๐ คน ครัวเรือน จ านวน ๗,๒๓๓ ครัวเรือน แต่สภาพความเป็นจริงมีประชากรประเภทลูกจ้าง
แรงงานท่ีย้ายถิ่นมาจากต่างจังหวัดท่ีมาประกอบอาชีพขายแรงงานอาศัยอยู่ในพื้นท่ีท่ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม โดย    
ท่ีไม่มีการแจ้งย้ายท่ีอยู่อีกเป็นจ านวนหลายแสนคน ซึ่งสามารถดูหลักฐานข้อมูลจากผู้ปกครองนักเรียนท่ีน าบุตรหลาน
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มาเข้าเรียน หรือย้ายมาเข้าเรียนจะใช้ทะเบียนบ้านเดิมท่ีอยู่ต่างจังหวัดเกือบท้ังส้ิน อกจากนี้ยังมีประชากรแฝงท่ีเป็น
แรงงานอพยพมาจากต่างประเทศ เช่น เมียนมาร์  ลาว และกัมพูชา ประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน ซึ่งอยู่ในภาคแรงงาน
อุตสาหกรรมและบริการ 
             ๑๒.๔ สภาพเศรษฐกิจ 
  จากสภาพพื้นท่ีของชุมชนต้ังอยู่ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมท่ีสะดวก  ชุมชนจึงมีการขยายตัว
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านโรงงานอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องประชาชนส่วนใหญ่จึงมีอาชีพรับจ้าง    
ในโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นประชากรประเภทย้ายถิ่นมาจากต่างจังหวัดเพื่อมารับจ้าง ซึ่งมีรายได้เพียงพอท่ีจะ  
ใช้จ่ายเท่านั้น ประชากรส่วนนี้จะมีการเคล่ือนย้าย  ตามแหล่งประกอบการ เห็นได้จากการย้ายเด็กอยู่ตลอดเวลา และ
ประชากรส่วนใหญ่ท่ีเป็นผู้ปกครองของนักเรียน ซึ่งส่งผลต่อตัวนักเรียนเป็นอันมากท้ังด้านคุณภาพการศึกษา 
ตลอดจนความขาดแคลนปัจจัยด้านต่าง ๆ  
  สรุปสภาพปัจจุบัน 
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ปัจจุบัน (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) มีข้าราชการครูท้ังหมดจ านวน ๔๖ คน 
ต าแหน่งผู้บริหาร ๒ คน ครูสายผู้สอน จ านวน ๔๔ คน ครูจ้างสอน ๗ คน เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๑ คน และนักการซึ่งเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราว ๒ คน มีภารกิจจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๓๓ 
ห้องเรียน นักเรียนท้ังหมด ๑๐๔๕ คน   

 ด้านอาคารสถานท่ี ปัจจุบันมีอาคารเรียนเพียงพอกับจ านวนนักเรียน แต่ยังมีส่ิงขาดแคลนและต้อง
ด าเนินการเร่งด่วนในหลาย ๆ ส่ิง ได้แก่  ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน ท่ีด่ืมน้ า อ่างล้างหน้า ห้องปกครอง  ห้องพยาบาล 
ห้องคหกรรม (งานบ้าน/ งานช่าง) ห้องพลศึกษา ห้องศิลปะ และห้องปฏิบัติการพิเศษอื่น ๆ การปรับสภาพภูมิทัศน์ 
การจัดท าถนนภายในบริเวณโรงเรียน ทางเดินเท้า สนามกีฬา สนามเด็กเล่น สวนหย่อม แหล่งเรียนรู้ โรงจอดรถ    
เป็นต้น         
  ปัญหาด้านตัวผู้เรียน จากสภาพผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นคนย้ายถิ่นเข้ามาประกอบอาชีพรับ จ้าง     
ในโรงงานอุตสาหกรรม มีรายได้น้อย ไม่สามารถสนับสนุนปัจจัยให้เด็กในปกครองได้เรียนอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ เด็กส่วนหนึ่งต้องย้ายติดตามผู้ปกครองอยู่เสมอ ส่ิงเหล่านี้ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง 
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การบริหารงานวชิาการ การบริหารงานงบประมาณ 

๑. การพฒันาหรือการด าเนนิการเก่ียวกับ

การใหค้วามเหน็การพฒันาสาระหลกัสตูร

ทอ้งถิ่น 

๒. การงานแผนงานดา้นวชิาการ 

๓. การจดัการเรียนการสอนในสานศึกษา 

๔. การพฒันาหลกัสตูรของสถานศึกษา 

๕. การพฒันากระบวนการเรียนรู  ้

๖. การวดัผล ประเมินผล และด าเนนิการ

เทียบโอนผลการเรียน 

๗. การวจิยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษา 

๘. การพฒันาและสง่เสรมิใหมี้แหลง่เรียนรู  ้

๙. การนเิทศการศึกษา 

๑๐. การแนะแนว 

๑. การจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตัง้

งบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน แลว้แต่กรณี 

๒. การจดัท าแผนปฏิบตัิการใชจ้่ายเงิน 

ตามท่ีไดร้บัจดัสรรงบประมาณจาก

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้

พืน้ฐานโดยตรง 

๓. การอนมุตัิการใชจ้่ายงบประมาณท่ี

ไดร้บัจดัสรร 

๔. การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลง

งบประมาณ 

๕. การรายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 

๖. การตรวจสอบติดตามและรายงานการ

ใชง้บประมาณ 

๗. การตรวจสอบติดตามและรายงานการ

ใชผ้ลผลติจากงบประมาณ 
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ส่วนที่ ๒ 
งบประมาณโครงการ/ กิจกรรม 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

๒๕๖3 (ช่วงที่ ๒) ๒๕๖4 (ช่วงที่ ๑) 
 ฝ่ายวิชาการ   
1 โครงการส่งเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย   
 1.1  กิจกรรม Kid s healthy 7,000.-  
 1.2  กิจกรรม English for Kids 2,000.-  
 1.3  กิจกรรมหนูน้อยหัวใจไทย 2,000.-  
 1.4  กิจกรรม Sensory Play 2,000.-  
 1.5  กิจกรรมท่องโลกจินตนาการไปกับ Big Book 2,000.-  
 1.6  กิจกรรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI 2,000.-  
 1.7 กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน Project Approach 3,000.-  
 รวมเงินงบประมาณทั้งหมด  30,000.-  

2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 4,000.-  
3. โครงการพัฒนาหลักสูตร 3,510.-  
4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 4.1  จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.1 – ป.3 5,035.-  
 4.2  กิจกรรมยกระดับ O-NET/NT 10,000.-  
 4.3  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/เขียนตามบัญชีค าพื้นฐาน

(ภาษาไทย) 
4,997.-  

 4.4  กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 1,500.-  
 4.5  กิจกรรมแก้ไขปัญหาด้านการอ่าน/เขียน 1,110.-  
 4.6  กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า (English Today) 3,000.-  
 4.7  กิจกรรมส่งเสริมการท่องศัพท์/เขียนตามบัญชีค า

(ภาษาอังกฤษ) 
5,000.-  

 4.8  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 15,000.-  
 4.9  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 50,000.-  
 4.10  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) 1,000.-  
 4.11  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 7,000.-  
 4.12  กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 10,000.-  
 4.13  กิจกรรมศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน/

เศรษฐกิจพอเพียง 
1,000.-  

 4.14  กิจกรรมแนะแนวสู่อาชีพและการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 40,000.-  
 4.15 ศิลปะสร้างสรรค์ 8,000.-  
 4.16 การพัฒนาการเรียนการสอน 200,000.-  
 4.17 วิจัยและนวัตกรรม 6,500.-  
 รวมเงินงบประมาณทั้งหมด  369,142.-  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

๒๕๖3 (ช่วงที่ ๒) ๒๕๖4 (ช่วงที่ ๑) 
5. โครงการอ่านออก – เขียนได้ 8,000.-  
6. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   
 6.1  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 30,000.-  
 6.2  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 5,500.-  
 รวมเงินงบประมาณทั้งหมด 35,000.-  

7. โครงการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน 

48,800.-  

8. โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์โรงเรียน    
(Thai Hi -Tech) 

  

 8.1  กิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย 10,000.-  
 8.2  กิจกรรมพัฒนาความสามารถพิเศษด้านศิลปะไทย 50,000.-  
 รวมเงินงบประมาณทั้งหมด 60,000.-  

9. โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันส าคัญของชาติ   
 9.1  วันไหว้ครู/ วันคล้ายวันเฉลิมฯร.10/ วันคล้ายวันเฉลิมฯ

ราชินี /วันแม่/ วันพอ่ 
27,100.-  

 9.2  วันสุนทรภู่/วันภาษาไทย 5,500.-  
 9.3  วันสถาปนาลูกเสือ/พิธีถวายราชสดุดี 4,500.-  
 9.4  วันวิสาขบูชา/อาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา/มาฆบูชา 18,516.-  
 9.5  วันคริสต์มาส  10,000.- 
 9.6  วันลอยกระทง  10,000.- 
 9.7  วันเด็กแห่งชาติ  10,000.- 
 9.8  วันวิทยาศาสตร์ 5,000.-  
 รวมเงินงบประมาณทั้งหมด 60,616.- 30,000 
 รวมเงินงบประมาณฝ่ายวิชาการ 649,068.-  



  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

๒๕๖3 (ช่วงที่ ๒) ๒๕๖4 (ช่วงที่ ๑) 
 ฝ่ายงบประมาณ   

1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณ 47,360.-  
2. โครงการงานพัสดุ ครุภัณฑ์โรงเรียน 10,000.-  
3. โครงการระดมทรัพยากร 2,000.-  
4.  โครงการอาหารกลางวัน 10,000.-  
 รวมเงินงบประมาณทั้งหมด 69,360.-  
 ฝ่ายบุคลากร   

1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร   
 1.1 ศึกษาดูงาน 100,000.-  
 1.2 การท าผลงานทางวิชาการ 5,000.-  
 1.3 การพัฒนาและประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย 2,300.-  
 1.4 การประกวดรางวัลครูดีเด่นทุกประเภท 500.-  
 1.5 งานจัดหาครูและบุคลากร 3,000.-  
 1.6 การอบรม/ประชุม/สัมมนา 5,000.-  
 1.7 งานบ้านพักและท่ีอยู่อาศัย 1,000.-  
 1.8 ตรวจสุขภาพประจ าปี 1,500.-  
 รวมเงินงบประมาณฝ่ายบุคลากรทั้งหมด 118,300.-  
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

1. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   
 1.1 กิจกรรม 5 ส 35,000.-  
 1.2 งานซ่อมแซมบ ารุงรกัษา 185,000.-  
 1.3 การพัฒนาระบบ ICT ในโรงเรียน 50,000.-  
 รวมเงินงบประมาณทั้งหมด 270,000.-  

2. โครงการสานสัมพันธ์และบริการชุมชน   
 2.1 งานบริการชุมชน 1,720.-  
 2.2 การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแขกผู้มาเยือน 11,750.-  
 2.3 การลงนามความร่วมมือ (MOU) 10,450.-  
 2.4 กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน 

ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคบังคับ 
14,875.-  

 2.5 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน 11,056.-  
 2.6. กิจกรรมงานบัณฑิตน้อย  8,000.- 
 รวมเงินงบประมาณ 49,851.- 8,000.- 



  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

๒๕๖3 (ช่วงที่ ๒) ๒๕๖4 (ช่วงที่ ๑) 
3 โครงการวิถีพุทธ 12,795.-  
4 โครงการโรงเรียนสุจริต 3,000.-  
5 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 15,000.-  
6 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10,000.-  
7 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 7,000.-  
8 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 2,000.-  
9 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
 9.1 กิจกรรมค่ายลูกเสือต่อต้านยาเสพติด/เดินรณรงค์ 10,000.-  
 9.2 การตรวจปัสสาวะ/ความเส่ียงนักเรียน 21,600.-  
 9.3 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 7,555.-  
 รวมเงินงบประมาณ 39,155.-  

10 โครงการ To Be Number One 14,500  
11. โครงการจิตอาสา 3,000  
12. โครงการสวัสดิการโรงเรียน   

 12.1 งานยานพาหนะ 70,000.-  
 12.2 การประกันอุบัติเหตุ 1,000.-  
 12.3 ร้านค้าอาหารมัธยม 10,000.-  
 รวมเงินงบประมาณทั้งหมด 81,000  
 รวมเงินงบประมาณฝ่ายบริหารงานทั่วไปทั้งหมด 515,300  



  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

๒๕๖3 (ช่วงที่ ๒) ๒๕๖4 (ช่วงที่ ๑) 
 ฝ่ายกิจการนักเรียน   

1. โครงการกิจการนักเรียน   
 1.1 การป้องกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัย/อัคคีภัย/จราจร/วาตะภัย 430.-  
 1.2 กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ 70,000.-  
 1.3 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนาร ี  526,550.- 
 1.4 กิจกรรมท่องโลกกว้าง(ทัศนศึกษา/แหล่งเรียนรู้)  250,000.- 
 1.5 กิจกรรมสร้างเสริมวินัย/คุณธรรม จริยธรรม 1,080.-  
 1.16 กิจกรรมเฝ้าระวังสถานการณ์ร าคาญและเหตุการณ์ปัจจุบัน 1,570.-  
 รวมเงินงบประมาณ 73,080 776,550 

2. โครงการระบบช่วยเหลือผู้เรียน   
 2.1  การจัดการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส/พิการ 500.-  
 2.2 คัดกรองพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) 3,300.-  
 2.3 เยี่ยมบ้านนักเรียน 500.-  
 รวมเงินงบประมาณ 4,300.-  

3. โครงการอนามัยนักเรียน   
 3.1 การฉีดวัคซีน/ทันตกรรม/เด็กตาใส/เหา 3000.-  
 3.2 วัยใสไร้พุง 1,410.-  
 3.3 อ.ย.น้อย 1,570.-  
 3.4 การพ่นฉีดยุง อาคารเรียน 880.-  
 3.5 การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 5000.-  
 รวมเงินงบประมาณ 11,860.-  

4. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน/สภานักเรียน 2,580.-  
 รวมเงินงบประมาณฝ่ายกิจการนักเรียน 868,370.-  



  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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สรุปแผนงาน/ โครงการ 

  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

๒๕๖3 (ช่วงที่ ๒) ๒๕๖4 (ช่วงที่ ๑) 
 ฝ่ายประกันคุณภาพ   
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา   
 1.1  การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 500.-  
 1.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2,310.-  
 1.3  คณะกรรมการสถานศึกษา 20,000.-  
 1.4 การประเมินคุณภาพจากภายนอก 3,000.-  
 รวมเงินงบประมาณฝ่ายประกันคุณภาพทั้งหมด 25,810.-  
 ฝ่ายงานทะเบียนและวิทยบริการ   

1. โครงการงานทะเบียนและวิทยบริการ   
 1.1 งานทะเบียนและวิทยบริการ 90,000.-  
 1.2 งานส ามะโนนักเรียน 200.-  
 1.3 งานระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน/ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

(DMC)/ผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล (School-mis) 
8,000.-  

 1.4 สถิตินักเรียน 1,220.-  
 1.5 จัดท าเกียรติบัตร 5,270.-  
 1.6 งานจัดเก็บและรวบรวมเกียรติบัตรนักเรียน ครูและบุคลากร 3,110-  
 รวมเงินงบประมาณทั้ฝ่ายวิทยบริการงหมด 107,800.-  
 ฝ่าย ICT   

1. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการศึกษา   
 1.1 กิจกรรมการสร้าง QR Code 1,285.-  
 1.2 การใช้ส่ือทางกไกลพระราชทาน DLTV , DLTV 7,500.-  
 รวมเงินงบประมาณฝ่าย ICT ทั้งหมด 8,785.-  

แผนงาน 
โครงการ 
(จ านวน) 

กิจกรรม
(จ านวน) 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ๒๕๖3 (ช่วงที่ ๒) ๒๕๖4 (ช่วงที่ ๑) 

งานวิชาการ 9 36 649,068 619,068 30,000 
งานงบประมาณ                         5 - 69,360 69,360 - 
งานบุคลากร 1 8 118,300 69,360 - 
งานทั่วไป                   12 18 515,300 507,300 80,000 

กิจการนักเรียน 4 14 868,370 91,820 776,550 
งานประกันคุณภาพ 1 5 25810 25810 - 

งานวิทยบริการ 1 5 107,800 107,800 - 
งาน ICT 1 2 8785 8785 - 

รวมทั้งสิ้น 34 88 2,362,793 1,499,303 886,550 



  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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ภาคผนวก 
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การให้ความเห็นชอบ  

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  
 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร       
ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีประชุมได้พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2563 ซึ่งได้จัดท าขึ้นตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร และสถานศึกษามีมติเห็นชอบให้น าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ใช้เป็น
กรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้บรรลุ วัตถุประสงค์
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ  
 

 
 
 

 
(นายสินชัย  ลือสุขประเสริฐ)  

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โรงเรียนวัดราษฎร์รงัสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์)   
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คณะผู้จัดท า 
 
นางเพ็ญศิริ  คีมทอง     ผู้อ านวยการโรงเรียน           ท่ีปรึกษา  
นางสาวน้องนุช  บุญชัยยะ               ตรวจทาน/ปรับปรุงงานวิชาการ  
นางสาพีชญาณ์  พานะกิจ       ตรวจทาน/ปรับปรุงงานบุคลากร 
นางสาวศิริรัตน์   ดีรอด        ตรวจทาน/ปรับปรุงงานงบประมาณ  
นายวินัย  ผลจันทร์        ตรวจทาน/ปรับปรุงงานบริหารทั่วไป 
นางสาวพัชรพร  ศรีสัมฤทธิ์      ตรวจทาน/ปรับปรุงงานประกนัคุณภาพ 
นางสาวพัชรีพร ศรีอยุธยาเดช      ตรวจทาน/ปรับปรุงงานบริการ 
นางสาวมัลลิกา  กิจภัทรเกษม      ตรวจทาน/ปรับปรุงงานกิจการนักเรียน 
นางสาวประภารัตน์  พันธเสน      ตรวจทาน/ปรับปรุงงานวิทยบริการ 
นายพรชัย  แก้วจันทร์        ตรวจทาน/ปรับปรุงงาน ICT 
คณะครูผู้รับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการ โรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์)  ทุกท่าน 
นางสาวน้องนุช  บุญชัยยะ       รวบรวม/เรียบเรียง/พิมพ/์จัดรูปเล่ม  
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ค าสั่ง  
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) 
ท่ี       / 2563 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 25๖3 
------------------------------------------ 

   โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) จะด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ า ปีงบประมาณ 
2563 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.
2560-2579) นโยบายรัฐบาล กรอบทิศทางการปฏิรูปการศึกษา นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกล
ยุทธ์และจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร เพื่อใหก้ารด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 25๖3 เป็นท่ีเรียบร้อย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุถึงเป้าหมายจึงขอ
แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้  
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
    

1. นายสินชัย  ลือสุขประเสริฐ ประธานกรรมการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ   
2. นางเพ็ญศิริ    คีมทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์   กรรมการ 
4. นางสาวศิริรัตน์   ดีรอด  หัวหน้างานงบประมาณ   กรรมการ 
5. นางสาวพีชญาณ์   พานะกิจ หัวหน้างานบุคคล   กรรมการ 
6. นายวินัย    ผลจันทร์ หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป  กรรมการ 
7. นางสาวมัทนา  ชุนสิทธิ์  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. นางฉัฐธร  แป้นเกษม ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
9. นายสมชาย  ไชยดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
10.นางกฤษณา  ทรัพย์แสงสวัสด์ิ  ครูช านาญการ    กรรมการ  
11. นางสาวน้องนุช   บุญชัยยะ หัวหน้างานวิชาการ   กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าตลอดจนให้ข้อมูลต่างๆและลงความเห็นชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

   

คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฎิบัติราชการ  
1. นางเพ็ญศิริ    คีมทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพีชญาณ์   พานะกิจ หัวหน้างานบุคคล   รองประธานกรรมการ 
3. นายทวี    หล าเพิกสืบ หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป  กรรมการ 
4. นางสาวมัลลิกา    กิจภัทรเกษม หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน/    กรรมการ 
      หัวห้าฝ่ายปกครอง   
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5. นางสาวปรียาภา แพทย์ประเสริฐ หัวหน้างานปฏิคม   กรรมการ 
6. นางสาวพัชรีพร   ศรีอยุธยาเดช หัวหน้างานแนะแนว/   กรรมการ 

                                     หัวหน้างานฝ่ายบริการ 
7. นางสาวพัชรพร   ศรีสัมฤทธิ์ หัวหน้างานประเมินคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
8. นางสาวประภารัตน์ พันธเสน  หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน/ 
          หัวหน้าฝ่ายวิทยบริการ   กรรมการ  
9. นายสมนึก  รักท้วม  ผู้รับผิดชอบทะเบียนนักเรียน (ประถม) กรรมการ 
10. นางสาวประภารัตน์  พันธเสน  หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน/วัดผล (มัธยม)  
     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
11. นายพรชัย    แก้วจันทร์ หัวหน้างานฝ่าย ICT/   กรรมการ 
     งานประชาสัมพันธ์กรรมการ  กรรมการ 
12. นางสาววรรษมน รู้เก็บ  หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
13. นายศุภมิตร  จันทร์เอิบจิตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
      เทคโนโลยี    กรรมการ 
14. นางฉัฐธร    แป้นเกษม หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
     ศาสนาและวัฒนธรรม/ 
     หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมและจริยาธรรม กรรมการ 
15.นายเอนก หอมทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา/พละศึกษา  กรรมการ          
16.ว่าท่ีร้อยตรีเอนก   พูลศิลป์        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
17. นายไท สมบัติวงษ์ ผู้รับผิดชอบสาระการเรียนรู้ดนตร ี  กรรมการ 
18. นางสาวณัฐธิดา ศิริประเสริฐ ผู้รับผิดชอบสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ กรรมการ 
19. นายไพฑูรย ์ ชูเชิด  ผู้รับผิดชอบสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ กรรมการ 
20. นางสาวระพีพรรณ  เล็กจ าปี  หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
         กรรมการ 
21. นายอ านาจ  เอี่ยมปรีชา หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
22. นางสาวณัฐธิดา ศิริประเสริฐ หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นไทย  กรรมการ 
23. นางสาววิชานี เสมานารถ หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
           กรรมการ 
24. นางรุ่งทิพย ์  หมั่นบุญ  หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน  กรรมการ 
25. นางกฤษณา  ทรัพย์แสงสวัสด์ิ หัวหน้างานพัสดุ/ครุภัณฑ์   กรรมการ 
26. นางสาวกัลยา คล้ายนาค หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้า  กรรมการ 
27. นางสาวแน็ตทรียา ชาวทะเล หัวหน้างานร้านอาหาร   กรรมการ 
27. นางสาวน้องนุช บุญชัยยะ หัวหน้างานวิชาการ   กรรมการ 
28. นางสาวพัชรีพร ศรีอยุธยาเดช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการ 
29. นางสาวศิริรัตน์ ดีรอด  หัวหน้างานการเงินและงบประมาณ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
30. นางสาวชเยศรา สุ่มมาตย์ ครูธุรการ    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่ ดังนี้ 
 

  1. ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ ของโรงเรียนจากแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 3 ปี  พ.ศ. 2561-2563  ตามกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
 2. สรุปประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  น าข้อมูลผล การประเมิน
การด า เนิ น ง านตามแผนปฏิบั ติ กา ร ท่ี ไ ด้ มาปรับปรุ งพัฒนา ในการ จัดท า แผนปฏิบั ติกา รประจ าปี                      
ปีงบประมาณ 2563 ของฝ่าย/หมวด/งาน 
  3. จัดท าแผนงาน/โครงการ ของฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน ท่ีรับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 สอดคล้องนโยบายโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563   แผนยุทธศาสตร์หลักของ
โรงเรียน 
  4. พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน) ท่ีได้รับและเงินอื่นๆ ในงาน/โครงการต่างๆ แต่ละฝ่าย/
หมวด/งาน อย่างเหมาะสม 
  5. พิจารณาเงินงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งบเรียนฟรี 15 ปี) ท่ีได้รับในงาน/โครงการต่างๆ แต่ละ
ฝ่าย/หมวด/งาน อย่างเหมาะสม 
  6. ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ท่ีได้เสนอและได้รับพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี                     
งบประมาณ 2563  โดยใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้การจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลต่อ การด าเนินงานของโรงเรียน
เป็นคณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน รายงานผล  การด า เนินงานของแผนงาน /โครงการ
ตามแผนปฏิบั ติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนตามงานท่ีรับผิดชอบ   
 

   ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี  1  เมษายน  พ.ศ. 2563 
 

 
 

 (นางเพ็ญศิริ  คีมทอง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รงัสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) 
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ค าสั่งโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) 
ที่    85  /  ๒๕๖3 (แก้ไข) 

เรื่อง  แต่งต้ังหัวหน้างานการด าเนินงานตามโครงการแผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖3 
............................................................................. 

 ด้วยโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์)  มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ตามกรอบของแผนพัฒนา
การศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์)น้ัน  เพ่ือให้แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 สนองตอบต่อการบริหารจัด  การ
สถานศึกษาที่ดีและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน โดยน าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดคุณภาพทาง
การศึกษาได้อย่างย่ังยืน โรงเรียนจึงแต่งต้ังหัวหน้างานการด าเนินงาน  ตามโครงการแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 ดังน้ี 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  1. นางเพ็ญศิริ  คีมทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2. นายวินัย  ผลจันทร ์  ครูช านาญการ  กรรมการ 

3. นางสาวพีชญาณ์  พานะกิจ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 4. นางสาวศิริรัตน์  ดีรอด  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 5. นางสาวมัลลิกา  กิจภัทรเกษม คร ู   กรรมการ 
 6. นางสาวพัชรีพร  ศรีอยุธยาเดช คร ู   กรรมการ 

7. นางสาวพัชรพร  ศรีสัมฤทธ์ิ คร ู   กรรมการ 
 8. นายพรชัย  แก้วจันทร์ ครูผูช้่วย   กรรมการ 
 9. นางสาวน้องนุช  บุญชัยยะ  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

10. นางสาวประภารัตน์ พันธเสน  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ประสานงาน  อ านวยความสะดวก  ให้ค าปรึกษา ก าหนดแนวทาง  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

คณะกรรมการโครงการ/กิจกรรม 
 

คณะกรรมการโครงการ/กิจกรรมฝ่ายวิชาการ     นางสาวน้องนุช บุญชัยยะ (หัวหน้างาน) 
๑.โครงการส่งเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย      นางสาวมัทนา ชุนสิทธิ ์
     ๑.๑ กิจกรรม Kid’s healthy      นางสาวปรียาภา แพทย์ประเสริฐ 
     1.2 กิจกรรม English for Kids     นางสาวนันทิชา ชื่นสว่าง 
     1.3 กิจกรรมหนูน้อยหัวใจไทย     นางสาวมัทนา ชุนสิทธ์ิ 
     1.4 กิจกรรม Sensory Play      นางสาวแน็ตทรียา ชาวทะเล 
     1.5 กิจกรรมท่องโลกจิตนาการไปกับ Big Book    นางสาวจิตมณีย์ ศรีพอ 
  1.6 กิจกรรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI     นางสาววรรณิดา เพ็ชร์วาว 
 1.7 กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน Project Approach   นางสาวพัชรพร ศรีสัมฤทธ์ิ 
2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย      นางสาวปรียาภา แพทย์ประเสริฐ 
3. โครงการพัฒนาหลักสูตร        นางสาวน้องนุช   บุญชัยยะ 
 3.1 ปฐมวัย       นางสาวพัชรพร   ศรีสัมฤทธ์ิ 

3.2 ภาษาไทย       นางสาววรรษมน รู้เก็บ 
3.3 คณิตศาสตร์       นางสาวประภารตัน ์  พันธเสน  
3.4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     นายศุภมิตร  จันทร์เอิบจิตร 
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3.5 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    นางฉัฐธร   แป้นเกษม 
3.6 สุขศึกษาและพลศึกษา      นายอเนก   หอมทอง 
3.7 ศิลปะ       ว่าท่ี ร.ต. เอนก  พูลศิลป ์
3.8 การงานอาชีพ       นางสาวศิริรัตน์   ดีรอด 
3.9 ภาษาต่างประเทศ      นางสาวระพีพรรณ  เล็กจ าป ี
3.10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      นายอ านาจ เอ่ียมปรีชา 

4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      นางสาวน้องนุช บุญชัยยะ 
   4.1  จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ป.1 - ม.3      นางสาวน้องนุช   บุญชัยยะ 
  4.2  กิจกรรมยกระดับ O-NET/NT     นางสาวน้องนุช   บุญชัยยะ                                         
            4.3  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/เขียนตามบัญชีค าพ้ืนฐาน(ภาษาไทย)        นางสาววรรษมน รู้เก็บ 
            4.4 กิจกรรมภาษาไทยวันละค า        นายอภิสิทธ์ิ ต่างแดน 
  4.5  กิจกรรมแก้ไขปัญหาด้านการอ่าน/เขียน    นางค านึง  คงศร ี 
            4.6. กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า (English   Today)   นางสาวพีรยา เมฆสงค/์ 
         ครูต่างชาติ 
 4.7  กิจกรรมสง่เสริมการท่องศัพท์/เขียนตามบัญชีค า (ภาษาอังกฤษ)       นายธนวัฒน์ รอดประสิทธ์ิ 
  4.8  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ                 นางสาวระพีพรรณ เล็กจ าป ี
            4.9  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ                                                นางสาวพีชญาณ์    พานะกิจ 
 4.10  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ( ชุมนุม )                 นางสาวสุดารัตน์   บางใจ 
 4.11  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด     นายทวี     หล าเพิกสืบ 

4.12  กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด     นายทวี    หล าเพิกสืบ 
            4.13  กิจกรรมศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน/เศรษฐกิจพอเพียง นางสาวสุกานดา บัวค า 

4.14  กิจกรรมแนะแนวสู่อาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน  นางสาวพัชรีพร ศรีอยุธยาเดช 
4.15 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์     นางสาวจุฬารัตน์ บุญหว่าน 
4.16 การพัฒนาการเรียนการสอน     นางสาวพัชรพร ศรีสัมฤทธ์ิ 
4.17 วิจัยและนวัตกรรม      นางสาวแน็ตทรียา ชาวทะเล 

5. โครงการอ่านออก-เขียนได้      นางสาววรรษมน รู้เก็บ 
6. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้      นางสาวณัฐธิดา ศิริประเสริฐ 
 6.1 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย     นางสาวสุภาพร เปี่ยมนงนุช 
 6.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม     นางฉัฐธร  แป้นเกษม 
7. โครงการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน นางสาวน้องนุช บุญชัยยะ 
8. โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์โรงเรียน (Thai Hi Tech)    ว่าที่รอ้ยตรีเอนก พูลศิลป์ 

8.1 กิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย     นางสาวณัฐธิดา ศิริประเสริฐ 
8.2 กิจกรรมพัฒนาความสามารถพิเศษด้านศิลปะไทย   ว่าท่ีร้อยตรีเอนก พูลศิลป ์

9. โครงการวันส าคัญทางพระพทุธศาสนาและวันส าคัญของชาติ   นางฉัฐธร     แป้นเกษม 
            9.1  วันไหว้ครู/วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.10/วันคล้ายวันเฉลิมฯ ราชินี/วันแม่/วันพ่อ นายอ านาจ เอ่ียมปรีชา 
 9.2  วันสุนทรภู่/วันภาษาไทย                                      นางสาวภัณฑิรา พรมแพง 
            9.3  วันสถาปนาลูกเสือ/พิธีถวายราชสดุดี            นายเอนก  หอมทอง 
 9.4  วันวิสาขบูชา/อาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา/มาฆบูชา   นางสาวจิตมณีย์ ศรีพอ 
  9.5  วันคริสต์มาส       นางสาวระพีพรรณ เล็กจ าป ี
 9.6  วันลอยกระทง      นางสาวพัชรีพร ศรีอยุธยาเดช 
 9.7  วันเด็กแห่งชาติ      นางสาวบุณยาพร โพธ์ิทอง 
 9.8  วันวิทยาศาสตร์      นางสาวจุฑารัตน์ สมัญญา 
คณะกรรมการโครงการ/กิจกรรมฝ่าย IT     นายพรชัย แก้วจันทร์ (หัวหน้างาน) 
1. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพือ่การสื่อสารและการศึกษา  นายพรชัย แก้วจันทร์ 
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1.1. กิจกรรมการสร้าง QR Code    นางสาวอัญชลี ศรีรุง่เรือง 
1.2. การใช้สื่อทางไกลพระราชทาน DLTV,DLIT   นางสาวปรียาภา แพทย์ประเสริฐ (อนุบาล) 

        นางสาวอัญชลี ศรีรุง่เรือง (ประถม) 
         นายพรชัย แก้วจันทร์ (มัธยม) 
คณะกรรมการโครงการ/กิจกรรมฝ่ายบุคคล    นางสาวพีชญาณ์  พานะกิจ (หัวหน้างาน) 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร      นางสาวพีชญาณ์   พานะกิจ 

1.1  ศึกษาดูงาน      นางสาวปรียาภา แพทย์ประเสริฐ 
1.2. การท าผลงานทางวิชาการ    นางสาวพีชญาณ์   พานะกิจ 
1.3  การพัฒนาและประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย   นางสาวจุฑารัตน์ สมัญญา 
1.4  การประกวดรางวัลครูดีเด่นทุกประเภท   นางสาวสุพรรษา ชัยบิน 
1.5  งานจัดหาครูและบุคลากร            นางสาวนันทิชา   ชื่นสว่าง 
1.6  การอบรม/ประชุม/สัมมนา    นางสาวพีชญาณ์   พานะกิจ/ 
        นางสาวชเยศรา สุ่มมาตย์ 

  1.7 งานบ้านพักและที่อยู่อาศัย    นางสาวนันทิชา ชื่นสว่าง 
1.8 ตรวจสุขภาพประจ าปี     นางสาวพัชรพร ศรีสัมฤทธ์ิ 

คณะกรรมการโครงการ/กิจกรรมฝ่ายงบประมาณ   นางสาวศิริรัตน์ ดีรอด (หัวหน้างาน) 
 

1.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณ    นางสาวศิริรัตน์   ดีรอด 
2. โครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี     นางสาวศิริรัตน์ ดีรอด 
3. โครงการงานพัสดุ ครุภัณฑ์โรงเรียน      นางกฤษณา           ทรัพย์แสงสวัสด์ิ  
4. โครงการระดมทรัพยากร        นายอภิสิทธิ ์ แต่งแดน 
5. โครงการอาหารกลางวัน      นางสาวพัชรีพร ศรีอยุธยาเดช 
คณะกรรมการโครงการ/กิจกรรมฝ่ายบริหารงานทั่วไป   นายวินัย  ผลจันทร์ (หัวหน้างาน) 
1. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม      นายวินัย  ผลจันทร์ 
 1.1 กิจกรรม 5 ส     นายสมชาย   ไชยดิษฐ์ 
 2.2 งานซ่อมแซมบ ารุงรักษา    นายทวี  หล าเพิกสืบ 
 2.3 งานออกแบบและตกแต่ง    นายไพฑูรย์ ชูเชิด 
 2.4 การพัฒนาระบบ ICT  ในโรงเรียน   นายพรชัย      แก้วจันทร์ 
2. โครงการสานสัมพันธ์และบริการชุมชน    นางสาวมัลลิกา กิจภัทรเกษม 
   2.1 งานบริการชุมชน     นางสาวมัลลิกา กิจภัทรเกษม 
    2.2 การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแขกผู้มาเยือน       นางสาวปรียาภา แพทย์ประเสริฐ 
    2.3 การลงนามความร่วมมือ (MOU)                 นางสาวณัฐธิดา ศิริประเสริฐ 
    2.4 กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน 

          ผู้จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและภาคบังคับ              นางสาวสุกานดา บัวค า 
              2.5 กิจกรรมบัณฑิตน้อย     นางสาวมัทนา ชุนสิทธ์ิ 
    2.5 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน   นายศุภมิตร จันทร์เอิบจิตร 
     2.6 การประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ (Web-site, Facebook) นายพรชัย แก้วจันทร์ 
3. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ      นางฉัฐธร  แป้นเกษม 
4. โครงการโรงเรียนสุจริต      นายไกรศักด์ิ คงศีล       
5. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.     นางรวีวรรณ ประไพพงษ์ 
6. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ     นายศุภมิตร จันทร์เอิบจิตร 
7. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ     นางสาวรมิดา พรมพิมพ์ 
8. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล    นางสาวกัลยา คล้ายนาค 
9. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  นางสาวมัลลิกา กิจภัทรเกษม 
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 9.1 กิจกรรมค่ายลูกเสือต่อต้านยาเสพติด/เดินรณรงค์  นายเอนก  หอมทอง 
 9.2 การตรวจปัสสาวะ/ความเสี่ยงนักเรียน   นายศุภมิตร จันทร์เอิบจิตร 
  9.3 ห้องเรียนสีขาว      นางสาวมัลลิกา กิจภัทรเกษม 
10. โครงการ To Be Number One     นางสาวณัฐธิดา ศิริประเสริฐ 
11. โครงการจิตอาสา      นายอ านาจ เอี่ยมปรีชา 
12. โครงการสวัสดิการโรงเรียน     นายวินัย  ผลจันทร์ 
 12.1 งานยานพาหนะ     นายวินัย  ผลจันทร/์ 

       นางสาววรรณิดา เพ็ชร์วาว 
12.2 การประกันอุบัติเหตุ                     นางสาวสุดารัตน์ บางใจ 

            12.3 ร้านค้าอาหารมัธยม     นางสาวแน็ตทรียา ชาวทะเล 
  12.4 สวัสดิการร้านค้า     นางสาวกัลยา คล้ายนาค 
 
 
คณะกรรมการโครงการ/กิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียน   นางสาวมัลลิกา กิจภัทรเกษม (หัวหน้างาน) 

1. โครงการกิจการนักเรียน     นางสาวมัลลิกา กิจภัทรเกษม 
1.1 การป้องกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัย/อัคคีภัย/จราจร/วาตะภัย             นายไท  สมบัติวงษ์ 
1.2 กิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ     นายเอนก  หอมทอง 
1.3  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี    นายอ านาจ  เอ่ียมปรีชา 

1.4 กิจกรรมท่องโลกกว้าง(ทัศนศึกษา/แหลง่เรียนรู้)  นายศุภมิตร จันทร์เอิบจิตร 

1.5 กิจกรรมสร้างเสริมวินัย/คุณธรรม จริยธรรม   นางสาวมัลลิกา กิจภัทรเกษม 
1.6 กิจกรรมเฝ้าระวังสถานการณ์ร าคาญและเหตุการณ์ปัจจุบัน นางล ายอง เอมอยู่ 

2.  โครงการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน       นางสาววิชานี   เสมานารถ 
 1.1 การจัดการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส/พิการ                นางสาววิชานี   เสมานารถ/ 
        นางสาววรรณิดา เพ็ชรวาว 
          1.2. คัดกรองพฤติกรรมนักเรียน(SDQ)          นายสมชาย   ไชยดิษฐ์  
 1.3 เย่ียมบ้านนักเรียน                               นางสาวสุพรรษา ชัยบิน 
3. โครงการงานสุขอนามัยนักเรียน     นายศุภมิตร จันทร์เอิบจิร 
 1.1  การฉีดวัคซีน/ทันตกรรม/เด็กตาใส/เหา   นายศุภมิตร จันทร์เอิบจิตร 
 1.2  วัยใสไร้พุง      นางรวีวรรณ ประไพพงษ ์
 1.3  อ.ย.น้อย      นางรวีวรรณ ประไพพงษ ์
 1.4  การพ่นยาฉีดยุง อาคารเรียน    นายไท  สมบัติวงษ์ 
 1.5 การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน   นายเอนก  หอมทอง 
4. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน/สภานักเรียน   นางสาวมัลลิกา กิจภัทรเกษม 
คณะกรรมการโครงการ/กิจกรรมฝ่ายประกันคุณภาพ   นางสาวพัชรพร ศรีสัมฤทธิ์ (หัวหน้างาน) 
1. โตรงการประกันคุณภาพการศึกษา      นางสาวพัชรพร ศรีสัมฤทธิ์ 
 1.1 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา    นางสาวพีชญาณ์ พานะกิจ 
 1.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี    นางสาวน้องนุช บุญชัยยะ 
 1.3 การคณะกรรมการสถานศึกษา    นางสาวอัญชลี ศรีรุง่เรือง 
 1.4 การประเมินคุณภาพจากภายนอก    นางสาวพัชรพร ศรีสัมฤทธ์ิ 

         นางสาวหน่ึงฤทัย    พยุง 

คณะกรรมการโครงการ/กิจกรรมฝ่ายงานทะเบียนและวิทยบริการ  นางสาวประภารัตน์ พันธเสน (หัวหน้างาน) 
1. โครงการงานทะเบียนและวิทยบริการ    นางสาวประภารัตน์ พันธเสน  

1.1 งานส ามะโนนักเรียน          นางสาววิชานี    เสมานารถ                                                 
1.2 งานระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน          นางสาวฐิติมา    สินทะเกิด      



  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

หน้า 41 

        1.2.1 ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) นางสาวฐิติมา   สินทะเกิด    
        1.2.2 ระบบบริหารจัดการผลการนักเรียนรายบุคคล (School-mis)  นางสาวประภารัตน์ พันธเสน 
  1.3.สถิตินักเรียน       นางสาวอัญชลี   ศรีรุง่เรือง 
  1.4 จัดท าเกียรติบัตร     นายพรชัย   แก้วจันทร์/ 
        นายธนวัฒน์   รอดประสิทธ์ิ 
  1.5 งานจัดเก็บและรวบรวมเกียรติบัตรนักเรียน ครูและบุคลากร นางล ายอง   เอมอยู่ 
มีหน้าที่    ๑. ประสานงานกับบุคลากร  จัดเตรียม  ข้อมูล วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น  ส าหรับงานแต่ละงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
   ๒. วางแผน  ด าเนินการจัดกิจกรรม  เก็บข้อมูล ตามล าดับข้ันตอน ให้เรียบร้อย  
   ๓. รวบรวมผลการด าเนินงาน  สรุป ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่อหัวหน้างาน  และรายงานผลต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
  
  
ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 

   สั่ง  ณ  วันที่   7   เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖3     
                                    
  
 
 

 ( นางเพ็ญศิริ  คีมทอง ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รงัสรรค์  (ขันมาอนุราษฎร์) 

 

 

 
 
 
 
  


