
รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

1
น.ส.พินิดา  ศิริมาสกุล
นางจิรายุ  พรหมเจริญ

1. จัดท ำเคร่ืองมือเอกสำรแบบฝึก
กำรอ่ำนกำรเขียน กำรส่ือสำร 
และกำรคิดค ำนวณระดับช้ัน ป.1
 - ม.๓

P ๑๒,๐๐๐ ครูประจ ำช้ันป.1 - ม.3

2. น ำเคร่ืองมือเอกสำรแบบฝึก
กำรอ่ำนกำรเขียน กำรส่ือสำร
และกำรคิดค ำนวณระดับช้ัน
ป.1 - ม.๓  ไปใช้

P

ครูประจ ำช้ันป.1 - ม.3

3. นิเทศติดตำมประเมินผลกำร
อ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำรและ
กำรค ำนวณ

P
นำงจิรำยุ  พรหมเจริญ
นำงสำวพินิดำ ศิริมำสกุล

รวม ๑๒,๐๐๐

2 กิจกรรมวันส าคัญ น.ส.พรเพ็ญ บุศราทิศ
1.วันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จ
พระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี (3 มิ.ย.) P 500        น.ส.พรเพ็ญ บุศรำทิศ

ยังไม่ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ

 
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.)

รายการการติดตาม

คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)

รายการการติดตาม
ท่ี รายการโครงการ

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

แบบนิเทศติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565
ฝ่ายงาน วิชาการ

ผู้ติดตาม...........................................................
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

2.วันไหว้ครู (มิ.ย.) P 3,000     น.ส.พรเพ็ญ บุศรำทิศ

3.วันสุนทรภู่และวันภำษำไทย
แห่งชำติ ( 26 -29 มิ.ย.)

P 5,000     
น.ส.เสำวรส เฉลิมชนม์
น.ส.ภัทรำวดี ปุณจุบัน
น.ส.พรเพ็ญ บุศรำทิศ

4.วันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำ
พรรษำ (13-15 ก.ค.)

P 3,000     น.ส.พรเพ็ญ บุศรำทิศ

5.วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว (28 ก.ค.)

P 3,000     นำงสำววรำภรณ์ สุดใจ

6.วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ 
พระบรมรำชินีนำถพระบรมรำช
ชนนีพันปีหลวง และวันแม่
แห่งชำติ (12 ส.ค.)

3,000     น.ส.พรเพ็ญ บุศรำทิศ

7.วันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ
(18 ส.ค.)

3,000     น.ส.พรทิวำ  สุขหญีต

8.วันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ
 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิ
เบศร มหำภูมิพลอดุลย-เดช
มหำรำช บรมนำถบพิตรวันชำติ 
และวันพ่อแห่งชำติ(5 ธ.ค.)

500        น.ส.พรเพ็ญ บุศรำทิศ

9.วันรัฐธรรมนูญ (10 ธ.ค.) 500        น.ส.พรเพ็ญ บุศรำทิศ

ยังไม่ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)

 
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

10.วันคริสต์มำส(25 ธ.ค.) 3,000     น.ส.วริษฐำ สุวรรณรักษำ

11.ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ 
(31 ธ.ค.)

5,000     น.ส.พรเพ็ญ บุศรำทิศ

12.วันเด็กแห่งชำติ (8 ม.ค.) 7,000     น.ส.พรเพ็ญ บุศรำทิศ

13.วันมำฆบูชำ (15 ก.พ.) 3,500     น.ส.พรเพ็ญ บุศรำทิศ

รวม 40,000   
3 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ สู่ประสิทธิภาพ O–NET , NT , RT นางอัธยา  กาญจนดิษฐ์

1.กำรจัดท ำชุดฝึกทักษะ,จัดท ำ
ตัวอย่ำงข้อสอบ (O-NET,NT,RT)
 ย้อนหลัง

50,000   ครูผู้สอน

2.กำรสอบ Pre O-NET ,Pre NT,
 Pre RT

ครูผู้สอน

3.กำรสอนเสริม O-NET,NT,RT นำงอัธยำ  กำญจนดิษฐ์

รวม 50,000   
4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน นางกรนิภา  สังศรีสุข

1.นักเรียนช้ัน อนุบำล ศึกษำ
แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สถำน จ.
ชุมพร

   10,000
ครูประจ ำช้ัน 
อนุบำลทุกคน

ยังไม่ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)

 
งบประมาณ

ยังไม่ด าเนินการ



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

2.นักเรียนช้ัน ป.๑ ศึกษำแหล่ง
เรียนรู้โครงกำรพระรำชด ำริหนอง
ใหญ่ และพิพิธภัณฑ์สถำน จ.
ชุมพร

   10,000 ครูประจ ำช้ัน ป.1

3.นักเรียนช้ัน ป.๓ แหล่งเรียนรู้
อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะชุมพร
และท่ีพิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ
จ.ชุมพร

   10,000 ครูประจ ำช้ัน ป.3

4.นักเรียนช้ัน ป.๖ แหล่งเรียนรู้
เข่ือนรัชชประภำ จ.สุรำษฎร์ธำนี

   40,000 ครูประจ ำช้ัน ป.6

5.นักเรียนช้ัน ม.๓ แหล่งเรียนรู้
จังหวัดประจวบคิรีขันธ์

   41,000 ครูประจ ำช้ัน ม.3

รวม 111,000 

5 พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
นำงจิรำยุ  พรหมเจริญ
น.ส.พินิดำ  ศิริมำสกุล

1.จัดท ำเคร่ืองมือเอกสำรแบบฝึก
ทักษะกระบวนกำรคิดระดับช้ัน
ประถมศึกษำปีที1– มัธยมศึกษำ
ปีท่ี  3

๑๒,๐๐๐ ครูประจ ำช้ันป.1 - ม.3

2.น ำเคร่ืองมือเอกสำรแบบฝึก
ทักษะกระบวนกำรคิดไปใช้

ยังไม่ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)

 
งบประมาณ



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

3.นิเทศติดตำมประเมินผลทักษะ
กระบวนกำรคิด

รวม 12,000   
6 ความเป็นพลเมืองดี นางพรภิมล  อินทรสุภา

1.กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่ำนิยมท่ีดี

4,000     ครูประจ ำช้ันป.๑ - ม.๓

2.กิจกรรมควำมรักชำติ ศำสน์
กษัตริย์ และควำมเป็นไทย

ครูประจ ำช้ัน ป.๑ - ม.๓

3.กิจกรรมควำมเป็นพลเมืองดี 
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำม
แตกต่ำง และหลำกหลำย

ครูประจ ำช้ัน ป.1 - ม.๓

รวม 4,000     
7 พัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือให้เกิด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กระบวนกำรจัดท ำวิจัยในช้ันเรียน

2,000     
น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม

และคณะครู

ยังไม่ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)

 
งบประมาณ



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

2.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ด ำเนินกำรวิจัยในช้ันเรียน อย่ำง
น้อยปีกำรศึกษำละ ๑ เร่ือง

น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม

และคณะครู

รวม 2,000     
8 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม

1.กิจกรรมพัฒนำหลักสูตรสถำน
ศึกษำ 2,000     

น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม
นำงพรภิมล อินทรสุภำ

2.กิจกรรมหลักสูตรท้องถ่ิน 2,000     นำงสำววรำภรณ์ สุดใจ

       (หลักสูตร .........................)

3.กิจกรรมหลักสูตรต้ำนทุจริต 2,000     
น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม
และคณะ

รวม 6,000     

9 ส่ือมวลชนศึกษา
น.ส.เสำวรส  เฉลิมชนม์ 
น.ส.ภัทรำวดี ปุนจุบัน

1.กิจกรรมกำรเรียนรู้ส่ือมวลชน
ศึกษำ

9,000     นำงสำวเสำวรส/ ครูผู้สอน

2.กิจกรรมบันทึกกำรอ่ำน วิชำส่ือมวลชนศึกษำ

3.กิจกรรมก ำแพงข่ำว นำงพรพิมล  อินทรสุภำ

4.กิจกรรมรอบร้ัวเนินสันติ/
จดหมำยข่ำว

น.ส.ภัทรำวดี ปุนจุบัน

รวม 9,000     

ยังไม่ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)

 
งบประมาณ



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

10 ห้องสมุด 3 ดี นางพรภิมล  อินทรสุภา 

1.กิจกรรมพัฒนำห้องสมุดและกำร
ค้นคว้ำ

10,000   นำงพรภิมล  อินทรสุภำ

2.กิจกรรมยุวบรรณำรักษ์ 2,000     นำงพรภิมล  อินทรสุภำ

3.จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำร
อ่ำน

3,000     นำงพรภิมล  อินทรสุภำ

4. ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส ำหรับ
ค้นคว้ำ 100,000 นำงพรภิมล  อินทรสุภำ

รวม 115,000   

11 ทะเบียนวัดผลและประเมินผล
นำยนัฐพร สมบุญ  
นำงนุชรินทร์ ธรมีฤทธ์ิ

1.กิจกรรมผลสัมฤทธ์ิตำมหลักสูตร
46,000   

นำยนัฐพร สมบุญ  
นำงนุชรินทร์ ธรมีฤทธ์ิ

2.กิจกรรมจัดสอบตลอดปี
250,000 

นำยนัฐพร สมบุญ  
นำงนุชรินทร์ ธรมีฤทธ์ิ

3. ซ้ือครุภัณฑ์งำนทะเบียนวัดผล 43,800   นำยนัฐพร สมบุญ

รวม 339,800   

12 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา น.ส.วิมลมาส   น้อยมุข

1.กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ

น.ส.วิมลมำส  น้อยมุข

2.กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ

1,000     และคณะครูทุกคน

ยังไม่ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)

 
งบประมาณ



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

3.กำรจัดระบบบริหำรและสำร
สนเทศ

4.กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ

5.กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำ 3,000     6.กำรประเมินคุณภำพภำยในตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 1,000     

7.กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำ
เก่ียวข้องปีเสนอบุคคลและ
หน่วยงำนท่ี

8.กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเน่ือง

รวม 5,000     
13 โครงการห้องเรียนเป็นฐานกระบวนการเป็นทุน น.ส.เสาวรส  เฉลิมชนม์

กิจกรรมห้องเรียนดีมีคุณภำพ P

108,200 
น.ส.เสำวรส  เฉลิมชนม์
ครูประจ ำช้ัน

รวม 108,200   

14 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นายนนทกิจ วิสุทธิชา
นนท์

ยังไม่ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)

 
งบประมาณ



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

1.มีแล้วแบ่งปัน(ระดับช้ันประถม
ศึกษำปีท่ี ๑ - ๓)

2.สอนน้องอดออม (ระดับช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี ๔ - ๖)

750        ครูจักรรินทร์ นิลโต

3.เกษตรกรตัวน้อย (ระดับช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี ๑ - ๓)

10,000   ครูนนทกิจ  วิสุทธิชำนนท์

4.ปลูกรักษ์ (ประถมศึกษำปีท่ี 
๑-มัธยมศึกษำปีท่ี ๓)

10,000   ครูนนทกิจ  วิสุทธิชำนนท์

รวม 20,750   

15 โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ
นางสิริกาญจน์ เหล่าตระกูล
นางนัดดา  เพ็ชรคีรี

1. กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนำกำรทุกด้ำนเต็มศักยภำพ

4,000     นำงสำวยุพำ  ประดับเพ็ชร  

2. กิจกรรมสร้ำงโอกำสให้เด็ก
เล่นและปฎิบัติอย่ำงมีควำมสุข

2,000     นำงสำวสรัญญำ  พรำหมณี

3. กิจกรรมห้องเรียนดีมีคุณภำพ P 4,000     นำงนัดดำ  เพ็ชรคีรี

4. กิจกรรมพัฒนำเด็กตำมสภำพ
จริง น ำผลมำประเมินพัฒนำกำร
เด็ก

1,000     นำงสิริกำญจน์ เหล่ำตระกูล

รวม 11,000   

ยังไม่ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)

 
งบประมาณ



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

16 เสริมความรู้ยามเช้า น.ส.ปาวิตรา เสริฐพันนึก

1.จัดท ำเน้ือหำควำมรู้ต่ำง ๆ ท่ี
จะน ำเสนอในแต่ละวัน

P

5,000     นักเรียนป.๕–ม.๓

2.วำงแผนจัดตัวแทนของ
นักเรียนแต่ละช้ันเรียนออก
น ำเสนอควำมรู้ในแต่ละวัน

P ครูประจ ำช้ันป.๕–ม.๓

3.กิจกรรมภำษำไทยวันละค ำ P
น.ส.ปำวิตรำ  เสริฐพันนึก
คุณครูในกลุ่มสำระภำษำไทย

4.กิจกรรมภำษำอังกฤษวันละค ำ 
(A WORD A DAY)

P
นำงสำวศิริณำ  ขันชุลี
น.ส.ปำวิตรำ  เสริฐพันนึก

5.กิจกรรมกำรคิดเลขเร็ว P

น.ส.ปำวิตรำ  เสริฐพันนึก
คุณครูในกลุ่มสำระ
คณิตศำสตร์

6.กิจกรรมนักอ่ำนรุ่นเยำว์ P
น.ส.เสำวรส  เฉลิมชนม์
น.ส.ปำวิตรำ  เสริฐพันนึก

7.นิเทศกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ของนักเรียนด้ำนกำรส่ือสำรใน
ชีวิตประจ ำวัน

น.ส.ปำวิตรำ เสริฐพันนึก

รวม 5,000     

ยังไม่ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)

 
งบประมาณ



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน
17 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม

1.จัดประชุมครู กศพ. คณะ
กรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง
นักเรียนท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ 
วำงแผนเพ่ือจัดท ำโครงกำร

5,000     นำงจันทนำ สวัสด์ิละคร

2.จัดอบรมครูและบุคลำกร 
กำรคัดกรองและเขียนแผนกำร
จัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล(IEP)
นักเรียนเรียนรวม
     - กิจกรรมกำรอบรมครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน

15,000   
นำงอัธยำ กำญจนดิษฐ์
และคณะ

    - กำรคัดกรองบุคคลท่ีมีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้

10,000   

ระดับประถมและมัธยมต้น   - กำรเขียนแผนกำรจัด
กำรศึกษำ
เฉพำะบุคคล (IEP)

3.ปรับสภำพแวดล้อมห้องเสริม
วิชำกำรกำรจัดกำรเรียนรวม

นำงสำวกชกร เรืองสังข์

 - จัดซ้ือ อุปกรณ์ ท ำส่ือ 
นวัตกรรม
ในกำรจัดกำรศึกษำพิเศษเรียนรวม

10,000   นำงนัดดำ เพ็ชรคีรี

ยังไม่ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)

 
งบประมาณ



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน4.จัดกิจกรรมนิเทศ ก ำกับติดตำม
 กำรด ำเนิน งำนอย่ำงต่อเน่ือง 2,000     นำงอัธยำ กำญจนดิษฐ์

 - นิเทศกำรจัดกำรเรียนรวม

 - ตรวจสอบกำรคัดกรองนักเรียน
เรียนรวมในแต่ละประเภทควำม
พิกำร

 - ตรวจแผนกำรจัดกำรศึกษำ
เฉพำะบุคคล

 - สังเกตกำรสอนตำมแผน IEP  
  - นิเทศศูนย์เรียนรวม(ศูนย์ SSS)

  - ตรวจหลักฐำนเอกสำรต่ำงๆท่ี
เก่ียวข้อง

รวม 42,000   
18 คุณธรรมน าความรู้ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ น.ส.วราภรณ์ สุดใจ 

1.กิจกรรมคนดีศรีไทยรัฐ P น.ส.พรภิพล  อินทรสุภำ

2.กิจกรรมของหำยได้คืน P น.ส.วรำภรณ์  สุดใจ

3.กิจกรรมเข้ำค่ำยคุณธรรม 10,000   
นำยชัยยันณ์  พักดี
น.ส.วรำภรณ์  สุดใจ

4.กิจกรรมธรรมะสร้ำงวินัยหน้ำ
เสำธงกิจกรรมคุณธรรมจิตอำสำ

น.ส.วรำภรณ์  สุดใจ
นำยนนทกิจ วิสุทธิชำนนท์

5.กิจกรรมท ำควำมดีถวำยในหลวง น.ส.วรำภรณ์  สุดใจ

ยังไม่ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)

 
งบประมาณ



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน
6.กิจกรรมจัดป้ำยนิเทศคุณธรรม-
จริยธรรม 5,000     

น.ส.วรำภรณ์  สุดใจ

7.กิจกรรมวันธรรมะรับศีล5 น.ส.วรำภรณ์  สุดใจ

8.กิจกรรมสร้ำงพระพุทธรูป
ประจ ำห้องเรียน 10,000   

น.ส.วรำภรณ์  สุดใจ,
น.ส.วิชชุตำ  ยังศรีนำค

9.ย้ิมง่ำยไหว้สวย น.ส.วรำภรณ์  สุดใจ

รวม 25,000   

19 รักษ์ท้องถ่ินและความเป็นไทย
น.ส.อัจฉรา ม่วงหม่ันกิจ
นายเจษฎา บุญช่วย

1.กิจกรรมพัฒนำทักษะด้ำน
ดนตรี -นำฏศิลป์ 10,000   

น.ส.อัจฉรำ ม่วงหม่ันกิจ
นำยเจษฎำ บุญช่วย

2.กิจกรรมชุมนุมดนตรี-นำฏศิลป์
10,000   

น.ส.อัจฉรำ ม่วงหม่ันกิจ
นำยเจษฎำ บุญช่วย

3.กิจกรรมพ่ีสอนน้อง
น.ส.อัจฉรำ ม่วงหม่ันกิจ
นำยเจษฎำ บุญช่วย

4.กิจกรรมทบทวนกระบวนท่ำทำง น.ส.อัจฉรำ ม่วงหม่ันกิจ
นำยเจษฎำ บุญช่วย

รวม 20,000   
20 แนะแนว น.ส.สุดารัตน์ พงษ์ทวี

1.กิจกรรมเพ่ือนท่ีปรึกษำ (YC) 3,000     น.ส.สุดำรัตน์ พงษ์ทวี

2.กิจกรรมโฮมรูม P ครูผู้สอน

3.กิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อ 5,000     น.ส.สุดำรัตน์ พงษ์ทวี

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ

ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)

 
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน
4.กิจกรรมฝึกทักษะอำชีพ P 2,000     น.ส.สุดำรัตน์ พงษ์ทวี

รวม 10,000   
21 ส่งเสริมการสร้างส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา น.ส.สุดารัตน์ พงษ์ทวี

1.กิจกรรมกำรผลิตและพัฒนำ
ส่ือ/นวัตกรรม 20,000   ครูผู้สอน

2.กิจกรรมกำรใช้ส่ือเทคโนโลยี
สำรสนเทศ/นวัตกรรม ครูผู้สอน

รวม 20,000   
22 ส่งเสริมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้านส าหรับเด็กปฐมวัย น.ส.ยุพา  ประดับเพ็ชร    

1.กิจกรรมหนูน้อยสุขภำพดี  
( ด้ำนร่ำงกำย ) 2,000     

นำงสำวยุพำ ประดับเพ็ชร  

2.กิจกรรมชวนน้องเข้ำวัด 
( ด้ำนอำรมณ์ – จิตใจ ) 3,000     

นำงสำวสรัญญำ  พรำหมณี

3.กิจกรรมกำรละเล่นอย่ำงไทย 
( ด้ำนสังคม ) 1,000     

นำงนัดดำ  เพ็ชรคีรี

4.กิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 5,000     นำงสิริกำญจน์ เหล่ำตระกูล

5.กิจกรรมศึกษำนอกห้องเรียน 3,000     
รวม 14,000   

23 โครงการส่งเสริมพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะ

1.กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำสุนทรีย
ภำพทำงศิลปะในโรงเรียน 3,000     นายรุ่งรัตน์ วนิสัน

ยังไม่ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)

 
งบประมาณ



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

2.กิจกรรมเข้ำร่วมกิจกับหน่วยงำน
สพฐ. และ รัฐ

1,000     

3.เข้ำร่วมกิจกับหน่วยงำนเอกชน
ต่ำงๆ

1,000     

รวม 5,000     
24 นิเทศภายในใส่ใจการสอน

1.กิจกรรมนิเทศกำรสอน P 500        
2.กิจกรรมครูดีมี PLAN P 5,000     

3.กิจกรรมธุรกำรช้ันเรียน P

รวม 5,500     
25 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงาน

นักเรียนช้ันอนุบำล 3 - ม.3 
จัดท ำโครงงำนตำมควำมสนใจ

30,000   

รวม 30,000   

26 โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ๑๙๐,๐๐๐ น.ส.ภัทราวดี  ปุนจุบัน

1.กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนลูกเสือ 15,000

นำงสำวภัทรำวดี ปุนจุบัน
น.ส.เสำวรส เฉลิมชนม์
น.ส.วริษฐำ สุวรรณรักษำ
น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม

ยังไม่ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)

 
งบประมาณ



ยังไม่ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ

รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

2.กิจกรรมโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

10,000
นำงสำวภัทรำวดี ปุนจุบัน
นำงกรนิภำ สังศรีสุข
น.ส.เสำวรส เฉลิมชนม์

3.กิจกรรมลูกเสืออนุรักษ์ฯ
๖,๐๐๐ นำงสำวภัทรำวดี ปุนจุบัน

น.ส.อัจฉรำ ม่วงหม่ันกิจ

4.พิธีเข้ำประจ ำกองลูกเสือส ำรอง 
ลูกเสือสำมัญและ ลูกเสือสำมัญ
รุ่นใหญ่

นำงสำวพรทิวำ สุขหญีต 
นำงกรนิภำ สังศรีสุข
น.ส.วริษฐำ สุวรรณรักษำ
นำงสำวภัทรำวดี ปุนจุบัน
น.ส.เสำวรส เฉลิมชนม์
นำยนัฐพร สมบุญ

5.กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
สพฐ.

10,000
นำงสำวภัทรำวดี ปุนจุบัน
นำงกรนิภำ สังศรีสุข
น.ส.เสำวรส เฉลิมชนม์

6.ฝึกอบรมทบทวนวิชำผู้ก ำกับ
ลูกเสือ

10,000
นำงสำวภัทรำวดี ปุนจุบัน
นำงกรนิภำ สังศรีสุข
น.ส.อัจฉรำ ม่วงหม่ันกิจ

7.อบรมนำยหมู่ลูกเสือ ๑๑,๐๐๐ นำงสำวภัทรำวดี ปุนจุบัน
นำงกรนิภำ สังศรีสุข

8.อบรมลูกเสือจรำจร
๑๖,๐๐๐

นำยชัยยันณ์  พักดี

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)

 
งบประมาณ



ยังไม่ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ

รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

9.เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมลูกเสือต้ำน
ภัยยำเสพติด สพป.ชพ.๑ P

5,000 นำยนัฐพร  สมบุญ
นำยนนทกิจ วิสุทธิชำนนท์

10.กิจกรรมวันมหำธีรรำชเจ้ำ
และกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์

3,000
นำยนัฐพร  สมบุญ

11.กิจกรรมเดินทำงไกลไม่แรมคืน
ลูกเสือส ำรอง

๗,๐๐๐
นำงสำวพรทิวำ  สุขหญีต

12.กิจกรรมเข้ำค่ำยพักแรม
ลูกเสือเนตรนำรีสำมัญ

๒๙,๐๐๐ น.ส.เสำวรส เฉลิมชนม์
น.ส.วริษฐำ สุวรรณรักษำ

13.กิจกรรมเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ
เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่

๒๙,๐๐๐ นำงกรนิภำ สังศรีสุข
นำงสำวภัทรำวดี ปุนจุบัน

กิจกรรมประกวดแข่งขันลูกเสือ

14. กิจกรรมแข่งขันกำรสวน
สนำมเพ่ือเป็นตัวแทนไป
ระดับประเทศ

๗,๐๐๐
นำงสำวภัทรำวดี ปุนจุบัน
นำงกรนิภำ สังศรีสุข

15.กิจกรรมทบทวนค ำปฎิญำณ
และสวนสนำมเน่ืองในวันคล้ำย
วันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ P

๕,๐๐๐
นำงกรนิภำ  สังศรีสุข
นำงสำวภัทรำวดี ปุนจุบัน

16.กิจกรรมทบทวนค ำปฎิญำณ
และสวนสนำมเน่ืองในวันคล้ำย
วันพระรำชสมภพ   ร.๑๐

๕,๐๐๐

นำงสำวภัทรำวดี ปุนจุบัน
น.ส.อัจฉรำ ม่วงหม่ันกิจ
นำงกรนิภำ  สังศรีสุข
นำงสำวยุพำวรรณ แก้วน่ิม

ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)

 
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว



ยังไม่ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ

รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

นำงสำวยุพำ ประดับเพ็ชร
นำยนัฐพร  สมบุญ
นำงสำวสุดำรัตน์ พงษ์ทวี

17.กิจกรรมแข่งขันทักษะ 20,000
น.ส.เสำวรส เฉลิมชนม์
น.ส.วริษฐำ สุวรรณรักษำ
นำงสำวพรทิวำ  สุขหญีต

18.ทดสอบภำคทฤษฎี แบบ
ทดสอบ

2,000
น.ส.เสำวรส เฉลิมชนม์
น.ส.วริษฐำ สุวรรณรักษำ
นำงสำวพรทิวำ  สุขหญีต

19.พิธีประดับเคร่ืองหมำยวิชำ
พิเศษ ลูกเสือส ำรอง ลูกเสือสำมัญ
 และลูกเสือสำมัญ
รุ่นใหญ่

นำงสำวพรทิวำ  สุขหญีต
น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม
น.ส.เสำวรส เฉลิมชนม์
นำยนัฐพร  สมบุญ

รวม 190,000   

ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)

 
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

1 นำงสถำพร  บุญช่วย

1.กำรคัดกรองนักเรียนยำกจน
พิเศษ P

1,000     
ครูสถำพร  บุญช่วย
ครูประจ ำช้ัน อนุบำล-ม.3

2.อำหำรม้ือเช้ำนักเรียนทุนเสมอ
ภำค P

ครูวริษฐำ  สุวรรณำรักษำ
และครูประจ ำช้ัน

3.มอบทุนนักเรียนยำกจนและ
นักเรียนยำกจนพิเศษ P

ครูสมจิตร  พลยมมำ
และครูประจ ำช้ัน

4.พัฒนำทักษะอำชีพและทักษะ
ชีวิต นักเรียนทุนเสมอภำค P

ครูสถำพร  บุญช่วย
ครูประจ ำช้ัน อนุบำล-ม.3

5.ประชำสัมพันธ์/จดหมำยข่ำว 
สพป.ชุมพร เขต 1  และรำยงำน
ระบบปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนทุน
เสมอภำคในระบบ 
https://cct.thaieduforall.org/ P

3,000     
ครูภัทรำวดี  ปุนจุบัน
ครูสถำพร  บุญช่วย

4,000     รวม

โครงการส่งเสริมปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษในระดับสถานศึกษา

รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ

แบบนิเทศติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565
ฝ่ายงาน บริหารท่ัวไป

ผู้ติดตาม...........................................................
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)

ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)

 
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

2 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย

1.กิจกรรมประชำสัมพันธ์ให้ควำม
รู้ ควำมเข้ำใจควำม

1,000     
ครูสถำพร บุญช่วย
และครูประจ ำช้ันทุกคน

ปลอดภัยสถำนศึกษำ กับนักเรียน
ครูและบุคลำกรทำง

กำรศึกษำ ผู้ปกครอง

2.จัดท ำป้ำยรณรงค์ส่งเสริมกำร
เรียนรู้ระบบ

1,000     ครูสถำพร  บุญช่วย

MOE Safety Center หน้ำสถำน
ศึกษำ

3.กิจกรรมส่งเสริมกำรแสดงออก
เชิงควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้กับ
นักเรียนทุกระดับช้ัน

1,000     
ครูสถำพร บุญช่วย
และครูประจ ำช้ันทุกคน

4.ระบบ  MOE Safety Center
จัดท ำข้อมูลในระบบตำมคู่มือกำร
ใช้งำน

 -
ครูสถำพร  บุญช่วย
และ ค ำส่ัง 5/2565

5.สรุปรำยงำนโครงกำรควำม
ปลอดภัยสถำนศึกษำ ต่อสพป.
ชุมพร เขต 1

1,000     
ครูภัทรำวดี  ปุนจุบัน
ครูสถำพร  บุญช่วย

รวม 4,000     

 
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ

ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต )  น.ส.วิชชุตา   ยังศรีนาค

1.กิจกรรมกำรจัดค่ำยเยำวชน
คนดีของแผ่นดิน

3,000     
น.ส.วิชชุตำ  ยังศรีนำค 
นำยนนทกิจ วิสุทธิชำนนท์

2.กิจกำรรมกำรอบรม ป.ป.ช. 
ส.พ.ฐ. น้อย ป.ป.ช ส.พ.ฐ ชุมชน

2,000     นำงสำววรำภรณ์  สุดใจ

3.กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 3,000     

นำงสถำพร  บุญช่วย
น.ส.วริษฐำ  สุวรรณรักษำ
น.ส.สิริกร  ศรีโมรำ
น.ส.พรทิวำ  สุขหญีต

รวม 8,000     

4 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
นายนัฐพร  สมบุญ	
นายเจษฎา บุญช่วย

กิจกรรมสภำไทยรัฐ
       - เลือกต้ังสภำนักเรียน     
       - ประชุมสภำนักเรียน	
       - ร่วมงำนจิตอำสำ
       - งำนหลักตำมหน้ำท่ีของ
ทีมสภำนักเรียน

P 5,000     

นำยนัฐพร  สมบุญ
นำงสำวยุพำวรรณ แก้วน่ิม
นำยชัยยันณ์  พักดี   
นำงสำวอัจฉรำ ม่วงหม่ันกิจ
นำงสำวภัทรวำดี ปุนจุบัน
นำงสำวเสำวรส  เฉลิมชนม์
นำยเจษฎำ บุญช่วย

รวม 5,000     

5 อาหารกลางวัน น.ส.วริษฐำ  สุวรรณรักษำ

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ

ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)

 
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยและ
โภชนำกำร

P

5,000     
รวม 5,000     

6 สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน นางสาวศิริณา  ขันชุลี

1.กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง P      8,000 นำงสำวศิริณำ ขันชุลี
ครูประจ ำช้ัน

2.กิจกรรมประชุมคณะกรรมกำร
ศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

P      2,000
นำงสำวศิริณำ  ขันชุลี
น.ส.เสำวรส เฉลิมชนม์

รวม 10,000   
7 สารสนเทศ นางสาวศิริณา ขันชุลี

จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

(DMC)
P น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม

จัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารการศึกษา(EMIS)
นางสถาพร บุญช่วย

จัดเก็บข้อมูลอาคาร และ

ส่ิงก่อสร้าง(B-OBEC)
นางกรนิภา สังศรีสุข

จัดเก็บข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการ

ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน (M-OBEC)
นางกรนิภา สังศรีสุข

 
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ

ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

จัดท าเว็บไซต์ และเว็บเพจโรงเรียน P

2,700     

นางกรนิภา สังศรีสุข

นายเจษฎา  บุญช่วย

จัดท ารูปเล่มสารสนเทศโรงเรียน P 1,800     นางสาวศิริณา ขันชุลี

รวม 4,500     
8 โครงการกีฬาภายในและกีฬาภายนอก นายชัยยันณ์   พักดี   

กิจกรรมกีฬำภำยใน    80,000 นำยชัยยันณ์   พักดี   
กิจกรรมกีฬำภำยนอก    15,000 นำยชัยยันณ์   พักดี   

รวม 95,000   
9 พัฒนาระบบงานธุรการและงานสารบรรณ นางธนกาญจน์  จันทร์พุ่ม

น.ส.ปิยนันท์    ทองทับ

1.จัดท ำเอกสำรและแบบฟอร์มท่ี
เก่ียวข้อง

P

10,000   น.ส.ปิยนันท์    ทองทับ
2.จัดท ำป้ำย ข้อมูลและสถิติต่ำง ๆ P 5,000     
3.ด ำเนินงำนธุรกำร P

4.งำนติดตำมและรำยงำน P

5.รับ-ส่งเอกสำรและหนังสือรำช
กำรกับส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำร
ศึกษำและอ่ืน ๆ

P

6.จัดเก็บเอกสำรและหนังสือ
รำชกำร

P

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ

ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)

 
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

7.จัดหำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและ
ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์งำนธุรกำร

P

60,000   
รวม 75,000   

10 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางวันเพ็ญ  ศรีสุวรรณ

กิจกรรมกำรรู้จักนักเรียนเป็น
รำยบุคคล / เย่ียมบ้ำน

P      2,000
น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม

กิจกรรมกำรคัดกรองนักเรียน P      2,000 นำงวันเพ็ญ  ศรีสุวรรณ
น.ส.ศิริณำ     ขันชุลี

กิจกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริม
นักเรียน

P      1,000 น.ส.เสำวรส  เฉลิมชนม์

กิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหำและ
ช่วยเหลือนักเรียน

P      1,000 น.ส.วริษฐำ  สุวรรณรักษำ

กิจกรรมกำรส่งต่อนักเรียน
ภำยใน/ภำยนอก

P         500 น.ส.ปำวิตรำ เสริฐพันนึก

รวม 6,500     
11 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข นางสาว สิริกร ศรีโมรา

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด
1.ห้องเรียนสีขำว 2,000     

2.วันงดสูบบุหร่ี โดยใช้ (ส่ือ 
Infrographic) 2,000     
3.วันต่อต้ำนยำเสพติด P 4,000     

 
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ

ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน
รวม 8,000     

12 สหกรณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) นางวันเพ็ญ   ศรีสุวรรณ        

รับสมัครสมำชิกร่วมหุ้นสหกรณ์ P         500 น.ส.ปำวิตรำ  เสริฐพันนึก

สหกรณ์เคล่ือนท่ี P  - น.ส.วริษฐำ สุวรรณรักษำ 
นำงสำวศิริณำ  ขันชุลี

มอบทุนกำรศึกษำ P    13,500 น.ส.เสำวรส  เฉลิมชนม์      

ปันผลและเฉล่ียคืน
ตำมจ ำนวน

สมำชิก

น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม

รวม 14,000   
13 ออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรียน น.ส.พรทิวา สุขหญีต

1.ประชุมวำงแผนกำรปฏิบัติงำน P

2.ด ำเนินกำรตำมแผนกิจกรรม
ออมทรัพย์กับธนำคำรโรงเรียน

P

3.นิเทศติดตำมโครงกำร

รวม 0

14 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน น.ส.อิสรีย์ ภักดีภัสร์สกุล

1.กิจกรรมให้บริกำรอำหำรเสริม 
(นมฟลูออไรด์)

P

น.ส.ศิริณำ ขันชุลี

2.กิจกรรมอนำมัยดีไม่มีโควิด-๑๙ P 20,000   น.ส.อิสรีย์ ภักดีภัสร์สกุล

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ

ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)

 
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

3.กิจกรรมจัดหำจัดซ้ือเวชภัณฑ์
ยำสำมัญประจ ำบ้ำน และครุภัณฑ์
งำนอนำมัย

P 8,000     น.ส.อิสรีย์ ภักดีภัสร์สกุล

4.กิจกรรมบันทึกสุขภำพ
ประจ ำวัน

P ครูประจ ำช้ัน

5.กิจกรรมตรวจสุขภำพ P 2,000     น.ส.อิสรีย์ ภักดีภัสร์สกุล

6.กิจกรรมทดสอบสมรรถภำพ
ทำงกำย

P นำยจักรินทร์ นิลโต

รวม 30,000   
15 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. น.ส.วราภรณ์ สุดใจ 

กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3,000     น.ส.วรำภรณ์ สุดใจ 

กิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงำน
คุณธรรม

3,000     น.ส.วรำภรณ์ สุดใจ
นำยนนทกิจ วิสุทธิชำนนท์

 - ทุกช้ันเรียนมีโครงงำน
คุณธรรมกิจกรรมธรรมศึกษำ

- สอบธรรมศึกษำ    

กิจกรรมตอบปัญหำธรรมะทำง
ก้ำวหน้ำ - สอบตอบปัญหำ

2,000     น.ส.วรำภรณ์ สุดใจ

ธรรมทำงก้ำวหน้ำ เพ่ือชิงรำงวัล
กิจกรรมบันทึกควำมดี 2,000     น.ส.วรำภรณ์ สุดใจ

รวม 10,000   

 
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ

ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

16 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) น.ส.อัจฉรา ม่วงหม่ันกิจ

ส่งเสริมวินัยและประชำสัมพันธ์
โรงเรียนปลอดขยะ

2,000     นำงอัธยำ กำญจนดิษฐ์

กำรใช้ซ้ ำ และคัดแยกน ำกลับมำ
ใช้ประโยชน์

5,000     นำงพรภิมล  อินทรสุภำ  

กิจกรรมธนำคำรขยะฐำนกำร
เรียนรู้ขยะ

5,000     
น.ส.อัจฉรำ ม่วงหม่ันกิจ
นำยจักรินทร์  นิลโต

เด็กไทยรัฐใส่ใจควำมสะอำด 1,000     น.ส.พินิดำ  ศิริมำสกุล

Big cleaning day 2,000     นำยชัยยันณ์  พักดี

รวม 15,000   

17 เสียงตามสายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
นายเจษฎา บุญช่วย 
นายนัฐพร สมบุญ

1.กิจกรรมประชำสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำงๆ ของโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยำ77 (บ้ำนเนินสันติ)
ผ่ำนเสียงตำมสำย

P 10,000   
นำยเจษฎำ บุญช่วย
นำยนัฐพร สมบุญ

2.กิจกรรมพัฒนำ ปรับปรุง ระบบ
เสียงตำมสำยโรงเรียน ไทยรัฐ
วิทยำ77(บ้ำนเนินสันติ)

P

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ

ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)

 
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

3.กิจกรรมเช้ำเท่ียงพำเพลิน 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ77 (บ้ำน
เนินสันติ)

P

รวม 10,000   
18 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ น.ส.อัจฉรา ม่วงหม่ันกิจ

1.ห้องปฏิบัติกำรเพ่ือนักเรียน
-ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหำวัสดุ 
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำร
- จัด ตกแต่งห้องปฏิบัติกำร ให้
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้

P 100,000 น.ส.อัจฉรำ ม่วงหม่ันกิจ

2.อำคำรน่ำอยู่
-ปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำรเรียน  
อำคำรประกอบต่ำงๆ
- จัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์อำคำรเรียน 
 อำคำรประกอบต่ำงๆ

P 150,000 น.ส.อัจฉรำ ม่วงหม่ันกิจ

3.รอบโรงเรียนสวยงำม เอ้ือต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้

P 27,030   น.ส.อัจฉรำ ม่วงหม่ันกิจ

 -ปรับสภำพแวดล้อมภำยโน
โรงเรียน ทำงเดิน/ทำงเท้ำ

P

 -สวนหย่อม สนำม  สนำมเด็ก
เล่น แหล่งเรียนรู้

P

 
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ

ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

  -ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหำวัสดุ
ครุภัณฑ์ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
และ   ควำมปลอดภัย

P

  -ระบบน้ ำ P

  -ระบบไฟฟ้ำ P

  -ระบบกล้องวงจรปิด P

 -ระบบอินเตอร์เน็ต
รวม 277,030   

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ

ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)

 
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

1 โครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่มืออาชีพ นางสาวปาวิตรา  เสริฐพันนึก

1.กิจกรรมศึกษำดูงำน 100,000 
ครูวันเพ็ญ  ศรีสุวรรณ
ครูปำวิตรำ  เสริฐพันนึก
ครูอัจฉรำ  ม่วงหม่ันกิจ

2.กิจกรรมอบรม สัมมนำพัฒนำ
วิชำชีพ

50,000   
ครูวริษฐำ  สุวรรณรักษำครู
ปำวิตรำ  เสริฐพันนึก
ครูสถำพร  บุญช่วย

3.กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยชุมชน
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC

10,000   

ครูสถำพร  บุญช่วย
ครูปำวิตรำ  เสริฐพันนึก
ครูอัจฉรำ  ม่วงหม่ันกิจ
ครูวริษฐำ  สุวรรณรักษำ

4. ครุภัณฑ์อุปกรณ์บุคลำกร 37,220   
ครูสถำพร  บุญช่วย
ครูปำวิตรำ  เสริฐพันนึก

รวม 197,220   

2 ส่งเสริมประสิทธิภาพและสร้างขวัญก าลังใจครูและบุคลากร นางสถาพร  บุญช่วย

ทางการศึกษาในโรงเรียน

1.สร้ำงขวัญและก ำลังใจ(ต้อนรับ/
ย้ำย/เกษียณอำยุรำชกำร)

P 25,000   นำงสถำพร  บุญช่วย

รวม 25,000   

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ

ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)

 
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ

แบบนิเทศติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565
ฝ่ายงาน บริหารงานบุคลากร

ผู้ติดตาม...........................................................
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

3 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย น.ส.สรัญญา  พราหมณี

1.กิจกรรมพัฒนำหลักสูตรกำร
ศึกษำปฐมวัย ๔ ด้ำน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถ่ิน

4,000     น.ส.ยุพำ  ประดับเพ็ชร  

2.กิจกรรมคืนครูสู่ห้องเรียน น.ส.สรัญญำ  พรำหมณี

3.กิจกรรมพัฒนำครูและบุคลำกร
ให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ

4,000     นำงสิริกำญจน์ เหล่ำตระกูล

4.กิจกรรมกำรจัดบรรยำกำศและ
สภำพแวดล้อมสู่กำรเรียนรู้
ส ำหรับเด็กปฐมวัย

1,000     นำงนัดดำ  เพ็ชรคีรี

5.กิจกรรมกำรส่งเสริมให้ครูและ
บุคลำกรใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอนท่ี
หลำกหลำยโดยเน้นกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์

1,000     น.ส.สรัญญำ  พรำหมณี

6.กิจกรรมกำรมีระบบบริหำร
คุณภำพท่ีเปิดโอกำสให้
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม

น.ส.สรัญญำ  พรำหมณี

รวม 10,000   
4 จ้างครูผู้สอน P 108000 นางสถาพร  บุญช่วย

รวม 108,000   

 
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ

ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)



รายงาน ยังไม่รายงาน รายงาน ยังไม่รายงาน

1 พัฒนาระบบบริหารงานการเงิน บัญชี และสินทรัพย์
นางสมจิตร  พลยมมา
นางกรนิภา  สังศรีสุข

1.กิจกรรมพัฒนำกำรจัดท ำ
ระบบบัญชีงำนกำรเงิน

   57,200
นำงสมจิตร พลยมมำ
น.ส.สรัญญำ พรหมมณี

2.กิจกรรมพัฒนำกำรจัดท ำ
ระบบบัญชีงำนพัสดุ

   56,200
นำงกรนิภำ สังศรีสุข
น.ส.สรัญญำ พรหมมณี

3.จัดท ำระบบจัดเก็บเอกสำร
หลักฐำนต่ำงๆท่ีง่ำยต่อกำรค้นหำ
 และตรวจสอบ

 - 
นำงสมจิตร พลยมมำ
นำงกรนิภำ สังศรีสุข

4.ควบคุมกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน
และพัสดุให้ถูกต้องตำมระเบียบ
ของรำชกำร

 - 
นำงสมจิตร พลยมมำ
นำงกรนิภำ สังศรีสุข
น.ส.ยุพำวรรณ แก้วน่ิม

รวม 113,400   

รายการการติดตาม รายการการติดตาม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ด าเนินการ

แบบนิเทศติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565
ฝ่ายงาน บริหารท่ัวไป

ผู้ติดตาม...........................................................
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)

ท่ี รายการโครงการ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค.-ก.ย.) คร้ังท่ี 2 (พ.ย.-ก.พ.)

 
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ



แบบนิเทศติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)



















































นางวันเพ็ญ   ศรีสุวรรณ        

น.ส.เสำวรส  เฉลิมชนม์      


