
 

 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล ๒ (วัดทุ่งสวน) 
ที่  ๔๙  /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำกำรศึกษำโรงเรียนเทศบำล ๒ (วัดทุ่งสวน) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ (แก้ไขครั้งที่ ๒) 
................................................................................. 

  อาศัยความตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ และ มาตรา ๔๑ และแนวทางการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
กระทรวงมหาดไทย 

 เพ่ือให้การบริหารงานสถานศึกษา เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสุดต่อทางราชการ จึงขอแต่งต้ังและมอบหมาย
หน้าท่ีราชการให้พนักงานครูและบุคลากรดังต่อไปน้ี 
๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ 

 ๑.๑ นำยธวัช เทพยุหะ   ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  ประธำนคณะกรรมกำร 
มีหน้ำที ่ - บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรให้ปฏบิัติงานตามหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ    

- บริหารกิจการสถานศึกษา วางแผนงาน ควบคุม อ านวยการเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ         
การบริหารงานบุคลากร และการบริหารงานทั่วไป ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา และเกิดผลดีต่อทางราชการ 

 ๑.๒ นำยไพรัช ตรงสกุล   ครู ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
 ๑.๓ นำงพรจิตร นำคนำม  ครู ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 
 ๑.๔ นำงวันเพญ็ วงศ์ค ำจันทร์ ครู ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำฝ่ำยบริหำรงำนบุคลำกร 
 ๑.๕ นำงยินน่ี ดวงสุภำ  ครู ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ 
 ๑.๖ นำงสำวกฤษณี ส ำเนำกลำง ครู ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

มีหน้ำที ่ - ช่วยบังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากร ให้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อทางราชการ 
- ช่วยบริหารกิจการสถานศึกษา ร่วมวางแผน ควบคุม อ านวยการ เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ 

การบริหารงานบุคลากร และการบริหารงานทั่วไป ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา และเกิดผลดีต่อทางราชการ 
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 

๑. นางพรจิตร นาคนาม   ครู  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
๒. นางฐิตารีย์ โพธ์ิเงิน  คร ู กรรมการ 
๓. นางสาวมนต์นิภา ค าพุฒ  คร ู กรรมการ  
๔. นางสุภารัตน์   โพธ์ิน้อย  ครู  เลขานุการ 

มีหน้ำที ่ - เป็นที่ปรึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ก าหนดทิศทาง และแนวทางการด าเนินงานของฝ่าย  
 - ควบคุมงานแผนกในฝ่ายบริหารงานวิชาการในการบริหารงานไปสู่การปฏิบัติ วางแผน ประชุมคณะกรรมการแผนกงานย่อย       
             จัดปฏิทินปฏิบัติงาน 
 - น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานในฝ่ายต่อผู้บริหาร 
 - ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๑ งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
  ๑. นางพรจิตร นาคนาม   คร ู ประธานกรรมการ 
  ๒. นางวันเพ็ญ วงศ์ค าจันทร ์  คร ู กรรมการ 
   ๓. นางยินน่ี ดวงสุภา   คร ู กรรมการ  
  ๔. นายไพรัช   ตรงสกุล   คร ู กรรมการ 

 ๕. นางฉันทนา แก้วบุตร   คร ู กรรมการ 
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  ๖. นายธานินทร์ พิลึก   คร ู กรรมการ 
     ๗. นางรัญดร มาลา   คร ู กรรมการ 
  ๘. นายสมภพ เดชะประทุมวัน  คร ู กรรมการ 
      ๙. นางสาวพรพรรณ  เขียวไสว  คร ู กรรมการ 
  ๑๐. นางธันยพัฒน์    สอนเสือ  คร ู กรรมการ 
      ๑๑. นางสาวภัทรพร   ฐิติชญาสุภากร  คร ู กรรมการ 
      ๑๒. นางสุภารัตน์      โพธ์ิน้อย  คร ู กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๓. นางสาวมนต์นิภา ค าพุฒ   ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - จัดโครงสร้างท าหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถ่ินให้สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด 
 - วิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดการสอน แผนการเรียนรู้ 
 - ก าหนดพัฒนากระบวนการเรียนรู้ วัดและประเมินผล 
 ๒.๒ งำนกำรจัดกำรเรียนรู้และพัฒนำสำระกำรเรียนรู้ 
  นางพรจิตร    นาคนาม   คร ู ประธานกรรมการ 
มีหน้ำที ่ - จัดระบบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนประจ าชั้นเรียน และครูพิเศษ 
 ก. งำนพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
  ๑. นางฉันทนา แก้วบุตร  ครู   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๒. นางสาวพรพรรณ  เขียวไสว ครู   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
       ๓. นางสุภารัตน์   โพธ์ิน้อย  ครู   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๔. นางวันเพ็ญ      วงศ์ค าจันทร ์ ครู   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๕. นายไพรัช ตรงสกุล  ครู   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๖. นายธานินทร์ พิลึก  ครู   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
       ๗. นางรัญดร มาลา  ครู   หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ  
       ๘. นางยินน่ี    ดวงสุภา  ครู   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
       ๙. นางสาวภัทรพร  ฐิติชญาสุภากร ครู   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  ๑๐. นางสาวสมมาท ศรชัย  ครู   หัวหน้ากลุ่มปฐมวัย  
มีหน้ำที ่ - เป็นผู้แทนในการประชุมคณะกรรมการงานทางวิชาการระดับเทศบาล 
 - จัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรมกลุ่มสาระ ตลอดปีการศึกษา 
 - จัดท าแผนการเรียนรู้บูรณาการ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ STEM/DLIT และกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับรายวิชา 
 - จัดการวัดและประเมินผล สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประจ าป ี

- วางแผนเตรียมผู้เรียนในการสอบ NT O-NET สอบสมรรถนะ และประเมินผลทางการศึกษาตามมาตรฐานท้องถ่ินและ 
  การศึกษาชาติ 

 - สรุปรายงานผลประจ าภาคเรียน 
 ข. งำนบูรณำกำรจัดกำรชุมชนเพื่อกำรเรียนรู้สู่วิชำชีพ 
     ๑. นางพรจิตร   นาคนาม 
     ๒. นางสุภารัตน์ โพธ์ิน้อย 
     ๓. หัวหน้าสายชั้นทุกสายชั้น 
มีหน้ำที ่ - จัดระบบตารางการจัดการชุมชนเพ่ือการเรียนรู้สู่วิชาชพี 
 - จัดกิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน ประจ าปี 
 - จัดท ารายงานสรุปผลรายงานต้นสังกัด 
  
 

๑ 
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ค. งำนจัดกำรเรียนกำรสอนประจ ำชั้นเรียน และครูพิเศษ 

งำนระดับปฐมวัย 
ชั้นอนุบาล ๑/๑  นางสาววิราภรณ์ เกิดเทพ  ชั้นอนุบาล ๑/๒  นางสาวปรียาวดี   อุทาน (รองหัวหน้าสายชั้น) 

 ชั้นอนุบาล ๒/๑  นางนัดทญา  ศุภราทิตย์ ชั้นอนุบาล ๒/๒  นางสาวถิรนันท์   สุดไทย  
ชั้นอนุบาล ๒/๓  นางสาวบุปผา  อินทรสูต  
ชั้นอนุบาล ๓/๑  นางสาวมันตา   มีศรีสวัสด์ิ ชั้นอนุบาล ๓/๒  นางธันยพัฒน์  สอนเสือ    
ชั้นอนุบาล ๓/๓  นางสาวสมมาท   ศรชัย (หัวหน้าสายชั้น) 

งำนระดับประถมศึกษำ 
ชั้น ป.๑/๑  นางฉันทนา แก้วบุตร (หัวหน้าช่วงชั้น ป.๑-๓/หัวหน้าสายชั้น)  ชั้น ป.๑/๒ นางส าราญ หมื่นไกร 
ชั้น ป.๑/๓  นางสาวลภัสกร  อินทรสูต   
ชั้น ป.๒/๑  นางสาววนิดา นิราพาธ    ชั้น  ป.๒/๒ นางสาวปวีณา  รักพ่วง (หัวหน้าสายชั้น)  
ชั้น ป.๒/๓  นายเกียรติกุล กิจภิญโญ   
ชั้น ป.๓/๑  นางน้ าทิพย์ สืบวงษา (รองหัวหน้าช่วงชั้น ป.๑-๓/หัวหน้าสายชั้น)  ชั้น ป.๓/๒ นางรัญดร มาลา 
ชั้น ป.๓/๓  นางฐิติมา เมฆอุไร 
ชั้น ป.๔/๑  นางปราณี   พรมมา    ชั้น ป.๔/๒ นางฐิตารีย์    โพธ์ิเงิน (หัวหน้าสายชั้น) 
ชั้น ป.๔/๓  นางสาวภัทรพร ฐิติชญาสุภากร   ชั้น ป.๔/๔ นางสาวชลธิชา ตลับทอง  

 ชั้น ป.๕/๑  นางเกษร  หวังพิทักษ์วงศ์ (หัวหน้าช่วงชั้น ป.๔-๖)  ชั้น ป.๕/๒ นายธานินทร์   พิลึก 
ชั้น ป.๕/๓  นางสาวทัศนีย์ ค าอิ่ม (หัวหน้าสายชั้น) 
ชั้น ป.๖/๑  นางสุภารัตน์ โพธ์ิน้อย    ชั้น ป.๖/๒  นายสมภพ  เดชะประทุมวัน (หัวหน้าสายชั้น)  
ชั้น ป.๖/๓  นางสาวพรพรรณ  เขียวไสว (รองหัวหน้าช่วงชั้น ป.๔-๖)      

มีหน้ำที ่ - จัดระบบในชั้นเรียน ด้านงานเอกสาร พัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมภายในห้องเรียน 
 - ดูแล สวัสดิการ ช่วยเหลือ เย่ียมบ้านนักเรียน และสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง 
 - จัดบูรณาการหลักปรัญชาของเศรษฐกจิพอเพียงในสายชั้น 
 - จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี บ าเพ็ญประโยชน์ และแนะแนว 
 - จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ในสายชั้น 
 - ปฏิบัติหน้าท่ีการสอนตามบัญชีแนบค าสั่ง 

 งำนหอ้งพิเศษ 
งานห้องพิเศษ (นอกเหนือจากงานประจ าชั้น) 
๑. ห้องธุรการ / ห้องคอมพิวเตอร์   นางสาวกฤษณี ส าเนากลาง คร ู
๒. ห้องวิชาการ / ห้องภาษาไทย   นางพรจิตร นาคนาม  ครู   
๓. ห้องภาษาอังกฤษ / ห้องอาเซียน (มัลติมีเดีย)  นางยินน่ี  ดวงสุภา  ครู   
๔. ห้องสมุด / ห้องพุทธศาสนา/ห้องผลงานคร ู  นางวันเพ็ญ วงศ์ค าจันทร ์ ครู   
๕. ห้องประกันคุณภาพ    นางฐิตารีย์       โพธ์ิเงิน    ครู  

และนางฐิติมา   เมฆอุไร  คร ู  
๖. ห้อง DLIT ป.๑-๓ และห้องเรียนภาษาจีน  นางสาวชนม์นิภา จันละ  ครู  
๗. ห้องอัจฉริยะ / ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายไพรัช  ตรงสกุล  ครู   
๘. อาคารเอนกประสงค์ / ห้องพลศึกษา  นายธานินทร์ พิลึก  ครู   
๙. ห้องวิทยาศาสตร์    นางสุภารัตน์   โพธ์ิน้อย  ครู   
๑๐. ห้องปฐมพยาบาล    นางปวีณา รักพ่วง  ครู  
๑๑. ห้องโสตทัศนูปกรณ์ / ห้อง DLIT ป.๔-๖  นายสมภพ เดชะประทุมวัน คร ู
      และMiss. CryshanieSiago Pines ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ 
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๑๒. โรงอาหาร     นางสาวพรพรรณ เขียวไสว  คร ู
๑๓. ร้านค้าสหการ     นางสาวทัศนีย์ ค าอิ่ม  คร ู
๑๔. ห้องคหกรรม ห้องการงานพ้ืนฐานอาชีพ  นางรัญดร มาลา  ครู   
๑๕. ห้องดนตรีสากล / ดุริยางค์   นางสาวภัทรพร ฐิติชญาสุภากร คร ู
๑๖. ห้องนาฎศิลป์     นางสาวชลธิชา ตลับทอง  คร ู
๑๗. ห้องพัสดุ     นางน้ าทิพย์ สืบวงษา  คร ู
      และนางสาวทิพวัลย์   เกตุนาค บุคลากรฯ 
๑๘. ห้องประชุมคร ู ๑ และ ๒   นางสาวนิภาพร  ทองสุข / นางสาวทิพวัลย์  เกตุนาค   

และนายณิวัฒน์   เทียนชัย  บุคลากรฯ 
๑๙. ห้องศิลปะ     นายธานินทร์ พิลึก  คร ู
๒๐. ห้องศูนย์การจัดการวัสดุเหลือใช้   นางน้ าทิพย์  สืบวงษา  คร ู    

นายทรนงค์ ทวนธง  และนายกิตติ  วิภาตะภูติ  นักการ  
๒๑. ห้องลูกเสือ     นางสาวภัทรพร ฐิติชญาสุภากร คร ู
๒๒. ห้องอุปกรณ์ลูกเสือ    นางสาวพรพรรณ เขียวไสว  คร ู
๒๓. ห้องเครื่องเสียง / ห้องเวรยาม   นายทรนงค์ ทวนธง  นักการ 
๒๔. ห้องเก็บของ / ห้องเวรยาม   นายกิตติ  วิภาตะภูติ นักการ 
๒๕. ห้องพักครูอนุบาล    Miss Richel Navacilla Oyad ครจู้างสอนชาวต่างชาติ 
๒๖. สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา   นางสาวปรียาวดี อุทาน  คร ู
๒๗. สวนเกษตรอนุบาล    นางสาวบุปผา อินทรสูต  คร ู

ครูพเิศษ 
๑. นางพรจิตร นาคนาม  ครู       สอนวิชาภาษาไทย ลูกเสือ ชุมนุมและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
๒. นางวันเพ็ญ วงศ์ค าจันทร ์ ครู      สอนวิชาสังคมฯ ประวัติศาสตร์ ลูกเสือ ชุมนุมและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
๓. นายธานินทร์ พิลึก  คร ู สอนวิชาศิลปะ ลูกเสือ ชุมนุมและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
๔. นายไพรัช ตรงสกุล  คร ู สอนวิชาการงาน พลศึกษา ลูกเสือ ชุมนุม และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
๕. นางยินน่ี ดวงสุภา  คร ู สอนวิชาภาษาอังกฤษ ลูกเสือ ชุมนุม  และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
๖. นางสาวกฤษณี    ส าเนากลาง คร ู สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ลูกเสือ ชุมนุม  และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
๗. Miss Richel Navacilla Oyad คร ู สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ปฐมวัย อ.๒-๓) 
๘. Miss. CryshanieSiago Pines คร ู สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ประถมศึกษาปีที่ ๑-๔) 
๙. นางสาวชนม์นิภา  จันละ ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาจีนและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 

มีหน้ำที ่ - ปฏิบัติหน้าท่ีการเรียนการสอน ตามบัญชี แนบท้ายค าสั่ง 
 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมนักเรียน ร่วมกับครปูระจ าชั้น 
 - ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 - ด าเนินการเก่ียวกับการสอบ NT O-NET ,วัดสมรรถนะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 ง. ครูพระช่วยสอนพระพทุธศำสนำ  

๑. พระครูสิทธิวชิราทร (วริทธ์ินันท์)  ฉายา  อภิญาโณ 
๒.๓ งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

       ๑. นางสาวภัทรพร  ฐิติชญาสุภากร คร ู  ประธานกรรมการ 
       ๒. นายเกียรติกุล กิจภิญโญ  คร ู  กรรมการ 
       ๓. นายพจน์พงศ์ สิทธเขตรการ คร ู  กรรมการ 
       ๔. นางธันยพัฒน์ สอนเสือ  คร ู  กรรมการ 
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       ๕. นางสาววิราภรณ์ เกิดเทพ  คร ู  กรรมการ 
       ๖. นางฐิติมา  เมฆอุไร  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - วางแผนและจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือจูเนียร์ การบ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมแนะแนว
 ในสถานศึกษา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเรื่องภายนอกสถานศึกษา 
 - จัดห้องลูกเสือ-เนตรนารี จัดแหล่งเรียนรู้ฐานกิจกรรมทางลูกเสือ ลูกเสือจราจร และกองลูกเสือพอเพียง 
 - ประสานงานกลุ่มกองลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมวันส าคญั การเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม การแข่งขันทักษะการชุมนุมลูกเสือ
 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒.๔ งำนสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
 ๑. นางฉันทนา  แก้วบุตร  คร ู  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวถิรนันท์  สุดไทย  คร ู  กรรมการ 
 ๓. นางสาวภัทรพร  ฐิติชญาสุภากร คร ู  กรรมการ 
 ๔. นางน้ าทิพย์  สืบวงษา  คร ู  กรรมการ 
 ๕. นางสาววนิดา  นิราพาธ  คร ู  กรรมการ 
 ๖. นายสมภพ  เดชะประทุมวัน คร ู  กรรมการ 
 ๗. นางสาวทัศนีย์  ค าอิ่ม  คร ู  กรรมการ 
 ๘. นางสาวมันตา  มีศรีสวัสด์ิ คร ู  กรรมการ 
 ๙. นางสาวกฤษณี  ส าเนากลาง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - วางแผนจัดโครงการ/กจิกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา จัดท าทะเบียน และห้องศูนย์บริการ                
              สื่อการเรียนรู ้
 - ร่วมสร้างสรรค์ประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้ ใช้ในการเรียนการสอนพัฒนาให้เกิดผล จัดแสดงนิทรรศการ ประกวดและแข่งขันใน  
              โอกาสต่างๆ 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินการ 
 ๒.๕ งำนแนะแนวทำงกำรศึกษำ 
    ๑. นางสุภารัตน์  โพธ์ิน้อย  คร ู  ประธานกรรมการ 
    ๒. นายสมภพ    เดชะประทุมวัน คร ู  กรรมการ 
    ๓. นางสาวพรพรรณ เขียวไสว  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - วางแผนการแนะแนวเก่ียวกับการให้ความรู้นักเรียนและผู้ปกครองในการมาสมัครเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดทุ่งสวน) 
 - ให้ความรู้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในการศึกษาต่อในระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 
 - ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่ศึกษาต่อประจ าปีการศึกษา 

๒.๖ งำนนิเทศทำงกำรศึกษำ 
   ๑. นางพรจิตร  นาคนาม  ครู (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ) ประธานกรรมการ 
   ๒. นางฉันทนา  แก้วบุตร   ครู (หัวหน้าสายชั้น ป.๑)  กรรมการ 
   ๓. นางสาวปวีณา  รักพ่วง   ครู (หัวหน้าสายชั้น ป.๒)  กรรมการ 
   ๔. นางน้ าทิพย์  สืบวงษา  ครู (หัวหน้าสายชั้น ป.๓)     กรรมการ  
   ๕. นางฐิตารีย์  โพธ์ิเงิน  ครู (หัวหน้าสายชั้น ป.๔)  กรรมการ 
   ๖. นางสาวทัศนีย์   ค าอิ่ม  ครู (หัวหน้าสายชั้น ป.๕)  กรรมการ 
   ๗. นายสมภพ  เดชะประทุมวัน ครู (หัวหน้าสายชั้น ป.๖)  กรรมการและเลขานุการ   
มีหน้ำที ่ - วางแผนหลักเกณฑ์จัดระบบและด าเนินการนิเทศการเรียนการสอนภายใน 
 - รองรับการนิเทศจากต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินการประจ าภาคเรียน 
 



~ ๖ ~ 
 

 ๒.๗ งำนส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
  นายไพรัช  ตรงสกุล  คร ู  ประธานกรรมการ 
 ก. แหล่งเรียนรู้สถำนศึกษำพอเพียง และโรงเรียนพอเพียงต้นแบบ 
  ๑. นายไพรัช ตรงสกุล  คร ู  หัวหน้า 
  ๒. นางสาวบุปผา อินทรสูต  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวชลธิชา ตลับทอง  คร ู  ผู้ช่วย  
มีหน้ำที ่ - วางแผนการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง 
 - จัดท าแฟ้มตัวชี้วัดเอกสารรองรับการประเมินตามหลักเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนพอเพียงท้องถ่ิน    

  และศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- สรุปรายงานผลการด าเนินการ 

 - จัดแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียงเป็น ๔ ฐานการเรียนรู้ 
 ๑. ฐำนเรียนรู้กำรจัดกำรวัสดุเหลือใช ้
  ๑. นางน้ าทิพย์ สืบวงษา  คร ู  หัวหน้า 
  ๒. นางสาวมนต์นิภา ค าพุฒ  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวชนม์นิภา  จันละ  ครูจ้างสอน ผู้ช่วย 
  ๔. นายกิตติ วิภาตะภูติ นักการ  ผู้ช่วย 
  ๕. นายทรนงค์ ทวนธง  นักการ      ผู้ช่วย 
มีหน้ำที ่ - วางแผนการด าเนินกิจกรรมคัดแยก รับฝากขายขยะ และจัดองคค์วามรู้ การจัดการวัสดุเหลือใช้ 
 - ให้ความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินการ 
 ๒. ฐำนกำรเรียนรู้ศิลปะพอเพียง 
  ๑. นายธานินทร์ พิลึก  คร ู  หัวหน้า 
  ๒. นางฐิติมา เมฆอุไร  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓. นางนัดทญา ศุภราทิตย์ คร ู  ผู้ช่วย 
  ๔. คณะครูตามกลุ่ม 
มีหน้ำที ่ - วางแผนด าเนินกิจกรรมด้านศิลปะรวบรวมองค์ความรู้และจัดสถานที่ 
 - จัดท าเอกสารรองรับ 
 - ให้ความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินการ 
 ๓. ฐำนส่งเสริมอำชพีพอเพียง 
  ๑. นางรัญดร มาลา  คร ู  หัวหน้า 
  ๒. นางเกษร หวังพิทักษ์วงศ์ คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓. นางส าราญ หมื่นไกร  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๔. นางนัดทญา ศุภราทิตย์ คร ู  ผู้ช่วย 
  ๔. คณะครูตามกลุ่ม 
มีหน้ำที่  - วางแผนด าเนินกิจกรรมด้านอาชีพ รวบรวมองค์ความรู้และจัดสถานที่ 

- ให้ความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา/การจ าหน่ายน้ าสมุนไพรในโรงเรียน 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินการ 
 ๔. ฐำนสวนเกษตรพอเพียง 
  ๑. นายไพรัช ตรงสกุล  คร ู  หัวหน้า 
  ๒. นางสุภารัตน์ โพธ์ิน้อย  คร ู  ผู้ช่วย 
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  ๓. นางปราณี พรมมา  คร ู  ผู้ช่วย 
มีหน้ำที ่ - วางแผนด าเนินการกิจกรรมด้านการปลูกพืช ท าปุ๋ย พลังงานทดแทน และเกษตรผสมผสานรวบรวม  
              องค์ความรู้และจัดสถานที่ 
 - ให้ความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินการ 
 ข. แหล่งเรียนรู้ประชำคมอำเซียน 
  ๑. นางยินน่ี ดวงสุภา  คร ู  หัวหน้า 
  ๒. นางวันเพ็ญ วงศ์ค าจันทร ์ คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓. Miss Richel Navacilla Oyad ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
  ๔. Miss. CryshanieSiago Pines ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย  
  ๕. นางสาวชนม์นิภา จันละ  ครูจ้างสอน ผู้ช่วย 
มีหน้ำที ่ - วางแผนการด าเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับอาเซียนและกิจกรรมวันอาเซียน 
 - จัดห้องเรียนพิเศษ สื่อ และระบบการเรียนการสอนยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินการ 
 ค. แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน 
  ๑. นางวันเพ็ญ วงศ์ค าจันทร ์ คร ู  เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 
มีหน้ำที ่ - วางแผนจัดระบบการด าเนินการพัฒนามาตรฐานห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 
 - จัดกิจกรรมสง่เสริมรักการอ่าน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 - จัดระบบการสืบค้นข้อมูล และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์
 - สรุปรายงานผลการด าเนินการ 
 ง. แหล่งเรียนรู้ภำษำจีน 
  ๑. นางยินน่ี ดวงสุภา  คร ู  หัวหน้า 
  ๒. นางสาวชนม์นิภา  จันละ  ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
มีหน้ำที ่ - วางแผนจัดองค์ความรู้ศาสนา วัฒนธรรมและการเรียนรู้การสอนภาษาจีนและสถานที่ 
 - จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและน าเสนอผลงานนิทรรศการในโอกาสต่างๆ 
 - สรุปรายงานผล  
 ๒.๘ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  ๑. นางฐิตารีย์ โพธ์ิเงิน  คร ู  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสมภพ เดชะประทุมวัน คร ู  กรรมการ 
  ๓. นางธันยพัฒน์ สอนเสือ  คร ู  กรรมการ 
  ๔. นางฐิติมา เมฆอุไร  คร ู  กรรมการ 
  ๕.นางสาวลภัสกร อินทรสูต  คร ู  กรรมการ 
  ๖.คณะครูทุกคน     กรรมการ 
  ๗.นางสาวมันตา มีศรีสวัสด์ิ คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - วางแผนการด าเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 - ก าหนดผู้รับผิดชอบตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
 ติดตามการด าเนินการตลอดปีการศึกษา 
 - รวบรวมสรุปรายงานโครงการจัดกิจกรรมของผูร้ับผิดชอบโครงการจัดท าทะเบียนข้อมูลเพ่ือตรวจสอบ 
 - จัดท าค่าเป้าหมายมาตรฐานศึกษาและรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR)ประจ าปีรายงานต้นสังกดัตามท่ีก าหนด 
 - ติดตามความเคลื่อนไหวของการประเมินภายนอกจาก สมศ.และตามแผนงานเตรียมการรองรับการประเมิน 
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๒.๙ งำนวิจัยเพื่อคุณภำพกำรศึกษำ 
  ๑. นางพรจิตร นาคนาม  คร ู ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสุภารัตน์ โพธ์ิน้อย  คร ู กรรมการ 
  ๓. นางฐิตารีย์ โพธ์ิเงิน  คร ู กรรมการ 
  ๔. นางธันยพัฒน์ สอนเสือ  คร ู กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - วางแผนก าหนดด าเนินการการวิจัยในชั้นเรียนของคณะครู 
 - น าผลงานการวิจัยใช้ในการแก้ปัญหาผู้เรียน และเผยแพร่ต่อสาธารณชน/สรุปรายงานผลการด าเนินการ 
 ๒.๑๐ งำนส่งเสริมและสนับสนุนทำงวิชำกำร 
  ๑. นางพรจิตร  นาคนาม  คร ู ประธานกรรมการ 
  ๒. นางวันเพ็ญ  วงศ์ค าจันทร ์ คร ู กรรมการ 
  ๓. นางสาวพรพรรณ เขียวไสว  คร ู กรรมการ 
  ๔. นางสาวสมมาท  ศรชัย  คร ู กรรมการ 
  ๕. นางสุภารัตน์  โพธ์ิน้อย  คร ู กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - วางแผนงานประสานงาน ขอความร่วมมือและจัดกิจกรรมเครือข่ายหน่วยงานสถาบันทางการศึกษาภาครัฐและเอกชน  
 ในการยกระดับการศึกษาของโรงเรียน 
 - เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านการศึกษาที่ทันเหตุการณ์ต่อคณะคร ู
 - สรุปรายงานผลการด าเนินการ 
 ๒.๑๑ งำนวัดผลและประเมินผล/เทียบโอน 
  ๑. นางสุภารัตน์  โพธ์ิน้อย  คร ู ประธานกรรมการ 
  ๒. นางฉันทนา  แก้วบุตร  คร ู กรรมการ 
  ๓. นางสาววมนต์นิภา ค าพุฒ  คร ู กรรมการ 
  ๔. นายสมภพ  เดชะประทุมวัน คร ู กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - จัดระบบวัดผลและประเมินผลการเรียนO-NET, NT , RT ,สมรรถนะและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปประเมินผล 
 - รวบรวมข้อมูลจากคณะครผูู้สอน จัดท ารายงาน ผลสัมฤทธ์ิประจ าภาคเรียน และประจ าปีการศึกษา 
 - จัดเทียบโอนหลักสูตรแก่ผู้เรียนที่ย้ายสถานศึกษา 
 - ประสานงานกับฝ่ายทะเบียนส ามะโนผู้เรียน 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ  
 ๑. นางยินน่ี ดวงสุภา  คร ู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
 ๒. นางน้ าทิพย์ สืบวงษา  คร ู เลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - เป็นที่ปรึกษาผู้บริหารสถานศึกษาในการก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของฝ่าย ตามระเบียบ กฎหมาย และ    
             หลักเกณฑ์ของทางราชการว่าด้วยการเงิน และการพัสดุ 
 - ควบคุม วางแผน ประชุมติดตามคณะกรรมการแผนกงานการปฏิบัติหน้าท่ีตามปฏิทิน การเงินการบัญชี และ การพัสดุในฝ่าย  
              และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 - ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓.๑ งำนแผนงำนงบประมำณสถำนศึกษำ 
  ๑. นางยินน่ี     ดวงสุภา  คร ู ประธานกรรมการ 
  ๒. นางพรจิตร     นาคนาม  คร ู กรรมการ 
  ๓. นางวันเพ็ญ     วงศ์ค าจันทร ์  คร ู กรรมการ 
  ๔. นางสาวกฤษณี     ส าเนากลาง  คร ู กรรมการ 
  ๕. นางสาวพรพรรณ   เขียวไสว  คร ู กรรมการ 
  ๖. นายไพรัช     ตรงสกุล  คร ู กรรมการ 
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  ๗. นางน้ าทิพย์     สืบวงษา  คร ู กรรมการ 
  ๘. นางสาวสมมาท     ศรชัย   คร ู กรรมการ 
  ๙. นางสาวปรียาวดี     อุทาน   คร ู กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวทัศนีย์     ค าอิ่ม   คร ู กรรมการ 
  ๑๑. นายสมภพ     เดชะประทุมวัน  คร ู กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวนิภาพร   ทองสุข  บุคลากรฯ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - วิเคราะห์ปัญหาวางแผนการเสนอของบประมาณตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 - พิจารณากลั่นกรองก าหนดจัดสรรงบประมาณน าเสนอผู้บริหารสถานศึกษาน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
              ข้ันพ้ืนฐานเห็นชอบ 
 - ตรวจสอบความถูกต้องเร่งรัดครูฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียนด าเนินการตามโครงการกิจกรรมใชง้บประมาณตามปฏิทินแผนปฏิบัติ     
   ณ ประจ าปีการศึกษา 
 - สรุปรายงานผลการใช้งบประมาณประจ าปีต่อผู้บริหารและต้นสังกัด 

๓.๒ คณะกรรมกำรกำรเงินและบัญชี 
  ๑. นางยินน่ี    ดวงสุภา  คร ู  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวพรพรรณ  เขียวไสว  คร ู  กรรมการ 
  ๓. นางสาวทัศนีย์      ค าอิ่ม   คร ู  กรรมการ 
  ๔. นางสาวทิพวัลย์    เกตุนาค  บุคลากรฯ    กรรมการ 
  ๕. นางสาวนิภาพร     ทองสุข  บุคลากรฯ    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - จัดท าแผนปฏิบัติงานของด้านการเงิน การบัญชี ประจ าปีงบประมาณเข้าระบบ EGP 
 - จัดท าเอกสารหลักฐาน สมุดคุมการเงินการบัญชี สมุดบญัชีธนาคาร 
 - จัดระบบเงินรายได้สถานศึกษา ได้แก่ เงินอุดหนุนทุกประเภท เงินรายได้ทุกประเภทในระบบบัญชี  ตามระเบียบของทางราชการ   
              และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานรายได้ผลประโยชน์ของสถานศึกษา 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 
 ๓.๓ คณะกรรมกำรงำนบริหำรสินทรัพย์และพัสดุ 
  ๑. นางน้ าทิพย์  สืบวงษา  คร ู  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวนิภาพร  ทองสุข  บุคลากรฯ    กรรมการ 
  ๓. นางสาวทิพวัลย์  เกตุนาค  บุคลากรฯ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - จัดท าแผนปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 
 - จัดท าเอกสารหลักฐานทะเบียนพัสดุทุกประเภท 
 - จัดระบบการด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ 
 - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินการ 
 ๓.๔ งำนระบบตรวจสอบภำยใน 
  ๑. นายไพรัช  ตรงสกุล  คร ู  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางนัดทญา  ศุภราทิตย์ คร ู  กรรมการ 
  ๓. นางสาวนิภาพร   ทองสุข  บุคลากร ฯ กรรมการ    
  ๔. นายสมภพ  เดชะประทุมวัน คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - ให้ค าปรึกษาชี้แนะการด าเนินการโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 - หน้าท่ีอื่นที่ได้รับมอบหมาย - สรุปรายงานผลการด าเนินการ 
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๓.๕ งำนระดมทรัพยำกรและทุนกำรศึกษำ 
  ๑. นางวันเพ็ญ  วงศ์ค าจันทร ์ คร ู  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางพรจิตร  นาคนาม  คร ู  กรรมการ 
  ๓. นางสาวกฤษณี  ส าเนากลาง คร ู  กรรมการ 
  ๔. นางสาวพรพรรณ   เขียวไสว  คร ู  กรรมการ     
  ๕. นางสาวทัศนีย์      ค าอิ่ม  คร ู  กรรมการ 
  ๖. นางสาวลภัสกร  อินทรสูต  คร ู  กรรมการ 
  ๗. นางสาวปรียาวดี  อุทาน  คร ู  กรรมการ 
  ๘. นางสาววนิดา  นิราพาธ  คร ู  กรรมการ 
  ๙. นางปราณี  พรมมา  คร ู  กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวทัศนีย์  ค าอิ่ม  คร ู  กรรมการ 

๑๑. นางยินน่ี  ดวงสุภา  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - วางแผนจัดระดมทรัพยากรจากท้องถ่ิน และทุนการศึกษาจากผู้บรจิาค 
 - จัดมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรยีนก าหนด 
 - หน้าท่ีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - สรุปรายงานและการด าเนินการ 
๔.คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
 ๑. นางวันเพ็ญ วงศ์ค าจันทร ์  คร ู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 ๒. นางยินน่ี ดวงสุภา   คร ู เลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - เป็นที่ปรึกษาผู้บริหารสถานศึกษาในการก าหนดทิศทาง การวางแผนอัตราก าลังการบรรจุแต่งต้ังการพัฒนาครูและบุคลากร 
 ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ 
 - วางแผนจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายควบคุมการปฏิบัติงานแผนกงานตามภารกิจตลอดปีการศึกษา 
 - สรุปรายงานและการด าเนินการตามผู้บริหารสถานศึกษา 
 - ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๔.๑ งำนแผนอัตรำก ำลัง 
  ๑. นายไพรัช  ตรงสกุล  คร ู  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางพรจิตร  นาคนาม  คร ู  กรรมการ 
  ๓. นางยินน่ี  ดวงสุภา  คร ู  กรรมการ    
  ๔. นางสาวกฤษณี  ส าเนากลาง คร ู  กรรมการ 
  ๕. นางสาวนิภาพร   ทองสุข  บุคลากร  กรรมการ 
  ๖. นางวันเพ็ญ  วงศ์ค าจันทร ์ คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา ส ารวจปริมาณงาน จ านวนครูต่อนักเรียน 
 - จัดท าแผนอัตราก าลังระยะเวลา ๓ ปี สอดคล้องกับแผนอัตราก าลังของต้นสังกัด 
 - น าเสนอรายงาน แผนอัตราก าลังต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๔.๒ งำนกำรสรรหำบรรจุแต่งต้ังและลำออก 
  ๑. นางวันเพ็ญ  วงศ์ค าจันทร ์ คร ู  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวทัศนีย์  ค าอิ่ม  คร ู  กรรมการ 
  ๓. นางสาวนิภาพร   ทองสุข  บุคลากรฯ กรรมการ 
  ๔. นางยินน่ี  ดวงสุภา  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - วิเคราะห์อัตราก าลังของครูและบคุลากรทุกต าแหน่ง และจัดท าท าเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - จัดท าและรวบรวมเอกสาร ข้อมูล การบรรจุแต่งต้ัง/รับโอนย้าย/ด าเนินการตาข้ันตอนระเบียบและการลาออก  



~ ๑๑ ~ 
 

   น าเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
 - ด าเนินการร่วมกับกองการศึกษารับสมัครจัดท าเอกสารสัญญาจ้างครูต่างชาติ 
 - ด าเนินการจัดท าโครงการรับสมคัรจัดท าเอกสารสัญญาจ้าง สัญญาจ้างหรือค่าตอบแทนวิทยากรภายในโรงเรียน  

๔.๓ งำนเลื่อนต ำแหน่งและประเมินวิทยฐำนะ 
  ๑. นางพรจิตร  นาคนาม  คร ู  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวกฤษณี  ส าเนากลาง คร ู  กรรมการ 
  ๓. นางสาวนิภาพร  ทองสุข  บุคลากรฯ กรรมการ 
  ๔. นางวันเพ็ญ  วงศ์ค าจันทร ์ คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - ส ารวจข้อมูลครูและบคุลากร วางแผนจัดท าเอกสารน าเสนอผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการเลื่อนต าแหน่งและจัดคร ู          
              และบุคลากรเข้ารับการประเมินวิทยฐานะ 
 - ด าเนินการประสานงานกับกรรมการผู้ประเมิน และส่งรายงานผลการด าเนินการต่อต้นสังกัด และจังหวัด 

๔.๔ งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
  ๑. นางพรจิตร  นาคนาม  คร ู  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางยินน่ี  ดวงสุภา  คร ู  กรรมการ    
  ๓. นางสาวกฤษณี  ส าเนากลาง คร ู  กรรมการ 
  ๔. นางสาวนิภาพร   ทองสุข  บุคลากรฯ กรรมการ 
  ๕. หัวหน้าสายชั้นทุกสายชั้น     กรรมการ 
  ๖. นางวันเพ็ญ  วงศ์ค าจันทร ์ คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - ส ารวจจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 

- จัดท าข้อมูลเบื้องต้นในการประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรในการพิจารณาประเมินผลการ   
   ปฏิบัติครูและบุคลากรแก่คณะกรรมการผู้ประเมินประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลประจ าปีงบประมาณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน 
   ทุก ๖ เดือน 

 ๔.๕ งำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ๑. นางวันเพ็ญ  วงศ์ค าจันทร ์ คร ู  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางพรจิตร  นาคนาม  คร ู  กรรมการ 
  ๓. นางยินน่ี  ดวงสุภา  คร ู  กรรมการ 
  ๔. นางสาวกฤษณี  ส าเนากลาง คร ู  กรรมการ 
  ๕. นางนัดทญา  ศุภราทิตย์ คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - ส ารวจความต้องการ วิเคราะห์ปัญหา วางแผนการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมและศึกษา ดูงานตาม 
              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา สง่ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมตามนโยบายต้นสังกัดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการรายงานสรุปผลน าเสนอคณะผู้บริหารสถานศึกษา 
 - ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔.๖ งำนวินัยข้ำรำชกำร 
  ๑. นางวันเพ็ญ  วงศ์ค าจันทร ์  คร ู  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางพรจิตร  นาคนาม   คร ู  กรรมการ 
  ๓. นางยินน่ี  ดวงสุภา   คร ู  กรรมการ 
  ๔. นายไพรัช  ตรงสกุล   คร ู  กรรมการ 
  ๕. นายสมภพ  เดชะประทุมวัน  คร ู  กรรมการ 
  ๖. นางสาวกฤษณี  ส าเนากลาง  คร ู  กรรมการ 
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มีหน้ำที ่ - สอดส่องดูแลพฤติกรรมของครูและบุคลากร 
 - สอบสวน สืบหาพยานบันทึกรายงานพฤติกรรม 
 - ส่งรายงานผู้บริหารพิจารณาด าเนินงาน 
 ๔.๗ งำนส่งเสริมขวัญก ำลังใจ และเชิดชูเกียรติ 
  ๑. นางวันเพ็ญ  วงศ์ค าจันทร ์ คร ู   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางพรจิตร  นาคนาม  คร ู   กรรมการ 
  ๓. นางยินน่ี  ดวงสุภา  คร ู   กรรมการ 
  ๔. นางสาวทัศนีย์  ค าอิ่ม  คร ู   กรรมการ 
  ๕. นางสาวพรพรรณ เขียวไสว  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - จัดกิจกรรมเสริมขวัญก าลังใจแก่ครู และบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 
 - พิจารณาคัดเลือกสนับสนุนครูและบุคลากรเข้าแข่งขันประกวดครูดีเด่นสาขาต่าง ๆ ในการเสริมสร้างชื่อเสียงให้กบัสถานศึกษา 
 - ให้ค าแนะน าส่งเสริมในครูปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ๔.๘ งำนข้อมูลทะเบียนประวัติและใบอนุญำต 
  ๑.นางสาวกฤษณี  ส าเนากลาง คร ู   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางยินน่ี  ดวงสุภา  คร ู   กรรมการ 
  ๓. นางวันเพ็ญ  วงศ์ค าจันทร ์ คร ู   กรรมการ 
  ๔. นางสาวทิพวัลย์  เกตุนาค  บุคลากรฯ  กรรมการ 
  ๕. นายณิวัฒน์  เทียนชัย  บุคลากรฯ  กรรมการ 
  ๖. นางสาวทัศนีย์   ค าอิ่ม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - จัดรวบรวมข้อมูล ค าสั่ง จัดท าแฟ้มเอกสารทะเบียนประวัติครู บุคลากรครูอัตราจ้าง และครูต่างชาติ 
 - ประสานงานการจัดท าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร 
 - ประสานงานการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
 - ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๕ คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
 ๑. นางสาวกฤษณี  ส าเนากลาง คร ู  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๒. นายณิวัฒน์  เทียนชัย  บุคลากรฯ เลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - เป็นที่ปรึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ในการก าหนดทิศทางวางแผนจัดการบริหารงานทั่วไปทุกแผนกงาน 
 - วางแผนจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายควบคุมการปฏิบัติแผนกงานตามภารกิจตลอดปีการศึกษา 
 - ประสานงานกับองค์กร หน่วยงาน เอกชน ชุมชน ทุกภาคส่วน 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๕.๑ งำนธุรกำร 
  ๑. นางสาวกฤษณี  ส าเนากลาง คร ู   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวทิพวัลย์  เกตุนาค  บุคลากรฯ  กรรมการ 
  ๓. นางสาวนิภาพร  ทองสุข  บุคลากรฯ  กรรมการ 
  ๔. นายณิวัฒน์  เทียนชัย  บุคลากรฯ  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที ่ - วางแผนระบบ งานสารบรรณ หนังสือราชการทุกประเภท 
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด และต่างสังกัดในการจัดการศึกษา 
 - บันทึกการประชุมประจ าเดือน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - จัดท ารายงานสถิติการศึกษา การจัดการสวัสดิการสิทธิประโยชน์ครูและบุคลากร 
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๕.๒ งำนสำรสนเทศ 
  ๑. นางสาวกฤษณี  ส าเนากลาง คร ู  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางฐิตารีย์  โพธ์ิเงิน  คร ู  กรรมการ 
  ๓. นางสาวทิพวัลย์  เกตุนาค  บุคลากรฯ กรรมการ 
  ๔. นางสาวนิภาพร  ทองสุข  บุคลากรฯ กรรมการ 
  ๕. นายณิวัฒน์  เทียนชัย  บุคลากรฯ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - จัดท ารายงานระบบข้อมูล SIS รายงานการจัดการศึกษาประจ าปี เชื่อมโยงระบบออนไลน์ 
 - จัดท าข้อมูล สถิติครู บุคลากร และนักเรียนประจ าปี 
 - จัดท าบอร์ดข้อมูลท าเนียบครู 
 - จัดท าเว็บไซด์ของโรงเรียนและปรับข้อมูลข่าวสารทาง Facebook ให้เป็นปัจจุบันสามารถสืบค้นได้ 
 - ประสานงานโดยใช้ Social Media ผ่านทาง line 
 - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕.๓ งำนแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
  ๑. นายสมภพ  เดชะประทุมวัน คร ู  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางยินน่ี  ดวงสุภา  คร ู  กรรมการ 
  ๓. นางสาวกฤษณี  ส าเนากลาง คร ู  กรรมการ 
  ๔. นางพรจิตร  นาคนาม  คร ู  กรรมการ 
  ๕. นางวันเพ็ญ  วงศ์ค าจันทร ์ คร ู  กรรมการ 
  ๖. นางธันยพัฒน์  สอนเสือ  คร ู  กรรมการ 
  ๗. นางสาวทิพวัลย์  เกตุนาค  บุคลากรฯ กรรมการ 
  ๘. นางสาวนิภาพร  ทองสุข  บุคลากรฯ กรรมการ 
  ๙. นายณิวัฒน์  เทียนชัย  บุคลากรฯ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - วางแผนประชุมวิเคราะห์ปัญหาการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 
 - จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
 ประจ าปีงบประมาณ 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 - ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๕.๔ งำนกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย 
  ๑. นายสมภพ  เดชะประทุมวัน คร ู  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวภัทรพร   ฐิติชญาสุภากร คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - จัดท าโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD) 
 - วิเคราะห์ปัญหา ส ารวจความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
 - ก าหนดโครงการ และรายละเอียดประกอบการเสนอของบประมาณจากส่วนกลาง 
 - ประชุมประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง วางแผนจัดโครงการ กิจกรรมตามปฏิทินงานในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ กิจกรรม 
 - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ก. งำนกำรศึกษำในระบบ 
  ๑. นางพรจิตร  นาคนาม  คร ู  หัวหน้า 
  ๒. นายสมภพ    เดชะประทุมวัน คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓. นางนัดทญา  ศุภราทิตย์ คร ู  ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวสมมาท  ศรชัย  คร ู  ผู้ช่วย 
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  ๕. นางวันเพ็ญ  วงศ์ค าจันทร ์ คร ู  ผู้ช่วย 
  ๖. นางยินน่ี  ดวงสุภา  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๗. นายไพรัช  ตรงสกุล  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๘. นายธานินทร์  พิลึก  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๙. นางสาวภัทรพร  ฐิติชญาสุภากร คร ู  ผู้ช่วย 
  ๑๐. นางสาวชลธิชา  ตลับทอง  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๑๑. นางสาวชนม์นิภา จันละ  คร ู  ผู้ช่วย 
มีหน้ำที ่ - จัดท าหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ/หลักสูตรท้องถ่ินให้กับผู้เรียนต้ังแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖และหลักสูตร SBMLD 
ในระบบ  

ข. งำนกำรศึกษำนอกระบบ 
  ๑. นายธานินทร์  พิลึก  คร ู  หัวหน้า 
  ๒. นางรัญดา  มาลา  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓. นางฐิติมา  เมฆอุไร  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวชลธิชา  ตลับทอง  คร ู  ผู้ช่วย 
มีหน้ำที ่ - จัดท าโครงการส ารวจความต้องการการศึกษานอกระบบ(ขนมไทย/ช่างตัดผม/แปรรูปอาหาร/เห็ดสร้างอาชีพ/งานศิลปะ) 
 - ประสานวิทยากรท้องถ่ินน าผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่ายต่อชุมชนและถนนคนเดิน 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ค. งำนกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  ๑. นายไพรัช  ตรงสกุล  คร ู  หัวหน้า 
  ๒. นางวันเพ็ญ  วงศ์ค าจันทร ์ คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวพรพรรณ  เขียวไสว  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๔. นางสุภารัตน์  โพธ์ิน้อย  คร ู  ผู้ช่วย 
มีหน้ำที ่ - จัดท าโครงการส ารวจความต้องการการศึกษาตามอัธยาศัย  
 - ประสานวิทยากรท้องถ่ิน 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 ๕.๕ งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
  ๑. นายไพรัช  ตรงสกุล  คร ู  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายธานินทร์  พิลึก  คร ู  กรรมการ 
  ๓. นางสาวบุปผา  อินทรสูต  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ - วางแผนส ารวจปัญหา จัดปฏิทินการปฏิบัติงานพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดปีการศึกษา 
 - เสนอโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม เข้าแผนพัฒนาตลอดสามปี และแผนปฏิบัติการ  
              ประจ าปีการศึกษา 
 - จัดแบ่งภารกิจหน้าท่ีก าหนดเขตรับผิดชอบ และตารางการปฏิบัติงานประจ าวันแก่ครู บุคลากร และนักการภารโรง 
              ตามบัญชีแนบท้ายค าสั่ง 
 - ควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ 
 - กล้องวงจรปิด และระบบเครื่องเสียง 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   



~ ๑๕ ~ 
 

๕.๕.๑  ฝ่ำยพฒันำอำคำรเรียน 
   ก. อำคำร ๑ ตึกอ ำนวยกำร ๔ ช้ัน 
    ๑.นางวันเพ็ญ วงศ์ค าจันทร ์ ชั้น ๑   อาคาร ๑ 
    ๒. นางสาวกฤษณี ส าเนากลาง ชั้น ๒ อาคาร ๑ 
    ๓. นางยินน่ี ดวงสุภา  ชั้น ๓ อาคาร ๑ 
    ๔. นางพรจิตร นาคนาม  ชั้น ๔ อาคาร ๑ 

ข. อำคำร ๒ ตึก ๓ ช้ัน 
    ๑. นางฉันทนา แก้วบุตร  ชั้น ๑ อาคาร ๒ 
    ๒. นางส าราญ หมื่นไกร  ชั้น ๒ อาคาร ๒ 
    ๓. นางสาวชลธิชา ตลับทอง  ชั้น ๓ อาคาร ๒ 
    ๔. คณะครูที่มีห้องเรียน ห้องท างานในอาคารเรียน ๒ ทุกคน 
   ค. อำคำร ๓ ตึก ๔ ช้ัน 
    ๑. นางเกษร หวังพิทักษ์วงศ์ ชั้นล่างห้องโถง  อาคาร ๓ 
    ๒. นางสาวทัศนีย์ ค าอิ่ม  ชั้น ๒ อาคาร ๓ 
    ๓. นางสาวภัทรพร  ฐิติชญาสุภากร ชั้น ๓ อาคาร ๓ 
    ๔. นายสมภพ เดชะประทุมวัน ชั้น ๔  อาคาร ๓ 
    ๕. คณะครูที่มีห้องเรียน ห้องท างานในอาคารเรียน ๓ ทุกคน 
   ง.  อำคำรอนุบำล 
    ๑. นางสาวสมมาท   ศรชัย 
    ๒. นางสาวบุปผา   อินทรสูต 
    ๓. นางสาววิราภรณ์  เกิดเทพ 
    ๔. นางสาวปรียาวดี   อุทาน 
    ๕. คณะครูที่มีห้องเรียน ห้องท างานในอาคารเรียนอนุบาลทุกคน 
  ๕.๕.๒ ฝ่ำยพัฒนำอำคำรประกอบ 
   ก. อำคำรอเนกประสงค์  นายธานินทร์ พิลึก 
   ข. อำคำรคหกรรม   นางรัญดร มาลา 
   ค. อำคำรโรงอำหำร  นางสาวพรพรรณ เขียวไสว  
   ง. อำคำรกำรจัดกำรวัสดุเหลือใช ้ นายทรนงค์ ทวนธง 
   จ. อำคำรศิลปะ   นายธานินทร์   พิลึก 
มีหน้ำที ่ - ร่วมกันพัฒนาตึกอาคาร ห้องเรียน ห้องท างาน ให้สะอาดเป็นระเบียบ จัดสวนหย่อมต้นไม้ประดับเพ่ิมความสดชื่นให้แต่ละชั้น 
 - จัดระบบเวรและการดูแลรักษาสถานที่ให้ต่อเน่ือง   
 ๕.๖ งำนกิจกรรมนักเรียน 
  นางสาวภัทรพร   ฐิติชญาสุภากร  คร ู  ประธานกรรมการ 
 ก. งำนอนำมัยโรงเรียน 
  ๑. นางปราณี  พรมมา  คร ู  หัวหน้า 
  ๒. นางฉันทนา  แก้วบุตร  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓. นางฐิติมา  เมฆอุไร  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวปวีณา  รักพ่วง  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๕. นางรัญดร  มาลา  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวปรียาวดี  อุทาน  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๗. นางสาวมนต์นิภา ค าพุฒ  คร ู  ผู้ช่วย 



~ ๑๖ ~ 
 

มีหน้ำที ่ - วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตลอดปีการศึกษาและจัดระบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 - จัดห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประสานงานโรงพยาบาล จัดประกันสุขภาพนักเรียนและส ารวจดูแลเข้ากระบวนการ 

  แก้ไขเด็กพิเศษ 
 - เฝ้าระวังเหตุการณ์โรคระบาด รณรงค์และจัดกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข 
 - จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานและชุมชน 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินการ 

ข. งำนอำหำรกลำงวัน 
  ๑. นางสาวพรพรรณ เขียวไสว  คร ู  หัวหน้า 
  ๒. นางน้ าทิพย์  สืบวงษา  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวทิพวัลย์  เกตุนาค  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๔. ครูเวรประจ าวัน      ผู้ช่วย 
มีหน้ำที ่ - วางแผนด าเนินการอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามโภชนาการThai school lunch จัดซื้อจัดจ้างเข้าระบบ e-bidding    

  แก่นักเรียน 
 - จัดระบบดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันทุกคน 
 - ประสานงานผู้ท างาน ร้านค้าย่อยดูแลสุขอนามัยและความสะอาดโรงอาหาร 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินการ 
 ค. งำนกีฬำ 
  ๑.นายไพรัช  ตรงสกุล  คร ู  หัวหน้า 
  ๒.นางสาวภัทรพร  ฐิติชญาสุภากร คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓.นางสาวปวีณา  รักพ่วง  คร ู  ผู้ช่วย 
มีหน้ำที ่ - วางแผนด าเนินโครงการกิจกรรมการออกก าลงักาย และการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 - ก าหนดผู้รับผิดชอบผู้ฝึกสอนกีฬา และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินการ 
 ง. งำนดนตรีนำฏศิลป์ 
  ๑.นางส าราญ  หมื่นไกร  คร ู  หัวหน้า 
  ๒. นางสาวภัทรพร  ฐิติชญาสุภากร คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวชลธิชา  ตลับทอง  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๔. นายพจน์พงศ์  สิทธิเขตรการ คร ู  ผู้ช่วย 
มีหน้ำที ่ - วางแผนจัดโครงการดนตรีนาฏศิลป์ วงดุริยางค์เมโรเดียนประกวดร้องเพลงแก่นักเรียนประถมและอนุบาล  
 - ร่วมกิจกรรมของท้องถ่ินและหน่วยงาน 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินการ 
 จ. งำนส่งเสริมกำรออมทรัพย ์   
  ๑. นางสาววนิดา  นิราพาธ  คร ู  หัวหน้า 
  ๒. นางส าราญ  หมื่นไกร  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวมันตา  มีศรีสวัสด์ิ คร ู  ผู้ช่วย 
  ๔. นางฐิตารีย์  โพธ์ิเงิน  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๕. ครูประจ าชั้นทุกชั้น     ผู้ช่วย 
มีหน้ำที ่ - วางแผนจัดโครงการส่งเสริมการออมทรัพย์นักเรียน และบุคลากร 
 - ประสานงานครูประจ าชั้นทุกชั้น จัดท าระบบออมทรัพย์ รับฝากเงินออมของนักเรียน 
 - ประสานงานกับธนาคารออมสินโดยการเปิดบัญชี และรับฝากถอนเงิน 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินการ 



~ ๑๗ ~ 
 

 ฉ. แหล่งเรียนรู้ระบบสหกำรโรงเรียน 
  ๑. นางสาวทัศนีย์  ค าอิ่ม  คร ู  หัวหน้า 
  ๒. นางสาวพรพรรณ   เขียวไสว  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓. คณะครูและบุคลากรทุกคน  คร ู  ผู้ช่วย 
มีหน้ำที ่ - วางแผนจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ระบบสหการร้านค้าภายในโรงเรียนเช่น การขายขนม น้ าด่ืม อุปกรณ์ที่จ าเป็นแก่นักเรียน 
 - จัดระบบสมาชิกครูและบุคลากรและนักเรียน ระบบซื้อ-ขาย การเงินและบัญชี 
 - ส่งเสริมครู บุคลากร และนักเรียนให้มีส่วนร่วมกิจกรรม 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 ช. งำนส่งเสริมวินัยนักเรียน 
  ๑.นางเกษร  หวังพิทักษ์วงศ์ คร ู  หัวหน้า 
  ๒. นายไพรัช  ตรงสกุล  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวปวีณา  รักพ่วง  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๔. นายเกียรติกุล  กิจภิญโญ  คร ู  ผู้ช่วย 

๕. นางสาววนิดา    นิราพาธ  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๖. คณะครูทุกคน    คร ู  ผู้ช่วย   
มีหน้ำที ่ - วางแผนจัดโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียน 
 - ควบคุมความประพฤติ ปกครอง สอดส่อง ดูแลแก้ไข และส่งเสริมการท าดีของนักเรียน 
 - อบรมส่งเสริมวินัยหน้าเสาธง 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินการ 
 ซ. งำนระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
  ๑. นางสาวลภัสกร  อินทรสูต  คร ู  หัวหน้า 
  ๒. ครูประจ าชั้นทุกชั้น   คร ู  ผู้ช่วย  
มีหน้ำที ่ - ส ารวจข้อมูลจากครูประจ าชั้นทุกชั้นมาวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหาและเด็กพิเศษเป็นรายบุคคลสง่ข้อมูล 
   ให้ฝ่ายอนามัย 
 - ในการช่วยเหลือและติดตามผลนักเรียนที่มีปัญหาเป็นรายบุคคล 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินการ 
 ฌ. งำนส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน 
  ๑. นางสาวพรพรรณ   เขียวไสว  คร ู  หัวหน้า     
  ๒. นางวันเพ็ญ  วงศ์ค าจันทร ์ คร ู  ผู้ช่วย 

๓. นางส าราญ   หมื่นไกร  คร ู  ผู้ช่วย     
๔. นางสาวภัทรพร  ฐิติชญาสุภากร คร ู  ผู้ช่วย 

มีหน้ำที ่ - วางแผนจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน รกัษามาตรฐานรางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย 
 - ก าหนดรูปแบบการด าเนินการการเรียนรู้สภานักเรียนตลอดปีการศึกษา 
 - จัดกิจกรรมพัฒนา และกิจกรรมอื่นๆ โดยสภานักเรียน 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินการ 
 ญ. งำนกิจกรรมหน้ำเสำธง 
  ๑. นางฉันทนา  แก้วบุตร  คร ู  หัวหน้า 
  ๒. นายไพรัช  ตรงสกุล  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓. นางยินน่ี  ดวงสุภา  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๔. นายสมภพ  เดชะประทุมวัน คร ู  ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวรัญดร  มาลา  คร ู  ผู้ช่วย 



~ ๑๘ ~ 
 

  ๖. นางส าราญ    หมื่นไกร  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๗. นางสาวถิรนันท์  สุดไทย  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๘. หัวหน้าครูเวรประจ าวันทุกวัน    ผู้ช่วย 
มีหน้ำที ่ - วางแผนด าเนินการกิจกรรมหน้าเสาธงตลอดปีการศึกษา 
 - ก าหนดกิจกรรมการท าความสะอาด การเข้าแถว ร้องเพลงชาติวงดุริยางค์ สวดมนต์ ท่องค าปฏิญาณ ร้องเพลงมาร์ช 

  การอบรม สาระความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เต้นประกอบจังหวะโตไปไม่โกงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องพักกลางวันและเลิกเรียน 
ฎ. งำนกิจกรรมวันส ำคัญของชำติ 

  ๑. นางเกษร  หวังพิทักษ์วงศ์ คร ู  หัวหน้า 
  ๒. นายเกียรติกุล  กิจภิญโญ  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓. นางฐิติมา  เมฆอุไร  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๔. นางรัญดร  มาลา  คร ู  ผู้ช่วย 
มีหน้ำที ่ - วางแผนจัดท าปฏิทินวันส าคัญของชาติ วันพ่อ วันแม่ และการท าบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่  
 ฏ. งำนกิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำและกำรส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักเรียน 
  ๑. นางวันเพ็ญ  วงศ์ค าจันทร ์ คร ู  หัวหน้า 
  ๒. นายสมภพ  เดชะประทุมวัน คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวภัทรพร  ฐิติชญาสุภากร คร ู  ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวถิรนันท์  สุดไทย  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๕. นางรัญดร  มาลา  คร ู  ผู้ช่วย 
มีหน้ำที ่ - วางแผนจัดท าปฏิทินวันส าคัญทางศาสนา และประเพณีท้องถ่ินของไทย 
 ฐ. งำนกิจกรรมส่งเสริมอำชีพ 
  ๑. นางรัญดร  มาลา  คร ู  หัวหน้า 
  ๒. นางสาวภัทรพร  ฐิติชญาสุภากร คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวบุปผา  อินทรสูต  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวชลธิชา  ตลับทอง  คร ู  ผู้ช่วย 
มีหน้ำที ่ - วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการขายน้ าด่ืมสมุนไพรในโรงเรียน 

๕.๗ งำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน เครือข่ำยผู้ปกครองและศิษย์เก่ำ 
  ๑. นายสมภพ  เดชะประทุมวัน คร ู  หัวหน้า 
  ๒. นางวันเพ็ญ  วงศ์ค าจันทร ์ คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวถิรนันท์  สุดไทย  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๔. ครูประจ าชั้นทุกชั้น     ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวกฤษณี  ส าเนากลาง คร ู  ผู้ช่วย 
มีหน้ำที ่ - เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการจัดประชุมตามวาระ อบรม และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - จัดประชุมผู้ปกครองในการชี้แจงนโยบายและขอความร่วมมือจัดกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา 
 - จัดต้ังคณะชมรมศิษย์เก่า เพ่ือแนะแนวและร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
 - จัดกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 

๕.๘ งำนทะเบียนส ำมะโนผู้เรียน 
  ๑. นางสุภารัตน์  โพธ์ิน้อย  คร ู  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวลภัสกร  อินทรสูต  คร ู  กรรมการ 
  ๓. นางสาวทิพวัลย์  เกตุนาค  บุคลากรฯ กรรมการ 
  ๔. นางสาวนิภาพร  ทองสุข  บุคลากรฯ กรรมการ 
  ๕. นายณิวัฒน์  เทียนชัย  บุคลากรฯ กรรมการ 



~ ๑๙ ~ 
 

มีหน้ำที ่ - จัดท าทะเบียน หลักฐาน ข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน 
 - รับนักเรียนย้ายเข้า-ออกรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียน ประจ าปี  
 - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินการ 

๕.๙ งำนประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำ 
  ๑. นางสาวมันตา  มีศรีสวัสด์ิ คร ู  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวกฤษณี  ส าเนากลาง คร ู  กรรมการ 
  ๓. นายสมภพ  เดชะประทุมวัน คร ู  กรรมการ 
  ๔. นางฐิตารีย์  โพธ์ิเงิน  คร ู  กรรมการ 
  ๕. นางสาวภัทรพร  ฐิติชญาสุภากร คร ู  กรรมการ 
  ๖. นางสาวนิภาพร  ทองสุข  บุคลากรฯ กรรมการ 
  ๗. นางสาวทิพวัลย์  เกตุนาค  บุคลากรฯ กรรมการ 
  ๘. นายณิวัฒน์  เทียนชัย  บุคลากรฯ กรรมการ 
มีหน้ำที ่ - วางแผนงานจัดท าปฏิทินโครงการประชาสัมพันธ์ตลอดปีการศึกษา 
 - เก็บข้อมูลบันทึกภาพน่ิงวีดีโอ โครงการ และกิจกรรมต่างๆ รายงานต้นสังกัด และข้อมูลจัดท ารายงานการจัดการศึกษา 
 ประจ าปีการศึกษา 
 - จัดท าเว็บไซด์ Facebook และข่าวสาร ในการประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน 
 - จัดบุคลากรเป็นพิธีกร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียน และร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินการ 
 - ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๕.๙.๑ ฝ่ำยจัดป้ำยนิทรรศกำร 
  ๑. นางสาวพรพรรณ  เขียวไสว ครู ป้ายส่งเสริมประชาธิปไตย  ผนังข้างห้องสมุด 
  ๒. นางวันเพ็ญ วงศ์ค าจันทร ์ ครู ป้ายกิจกรรมของเรา หน้าห้องประชุมคร ู
  ๓. นายสมภพ เดชะประทุมวัน ครู ป้ายแนะน าผู้บริหารเทศบาล/กรรมการสถานศึกษา หน้าบันไดทางข้ึน  

อาคาร ๑ 
๔. นางฉันทนา แก้วบุตร  ครู ป้ายเศรษฐกิจพอเพียงอาคาร ๒ หน้า ชั้น ๑ ทางข้ึนบันได 
๕. นางสาวชนม์นิภา  จันละ  ครู ป้ายกิจกรรมภาษาจีน อาคาร ๒ หน้าห้องคอมพิวเตอร์ 

 ๖. นายณิวัฒน์ เทียนชัย  บุคลากร  ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ (บอร์ดทรงไทย ด้านหน้าอาคาร ๒) 
 ๗. นางน้ าทิพย์ สืบวงษา             บุคลากร  ป้ายการจัดการขยะอย่างถูกต้อง (บอร์ดทรงไทย ด้านหลังอาคาร ๒) 

๘. นายไพรัช ตรงสกุล  ครู ผงัอาคารเรียน 
 ๙. นางปราณี พรมมา  ครู ป้ายส่งเสริมสุขภาพ ใต้ตึกม่วง 
 ๑๐. นางสาวมันตา  ศรีสวัสด์ิ  ครู ป้ายกิจกรรมอนุบาล ทางข้ึนอาคารอนุบาล 
 ๑๑. นางสาวชลธิชา  ตลับทอง  ครู  การแสดงดนตรี/นาฎศิลป์ หน้าอาคารเอนกประสงค ์
๕.๙.๒ ฝ่ำยบันทึกภำพกิจกรรมของโรงเรียน 

  ๑. นายณิวัฒน์  เทียนชัย  บุคลากรฯ     หัวหน้า 
  ๒. นางสาวนิภาพร  ทองสุข  บุคลากรฯ     ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวทิพวัลย์  เกตุนาค  บุคลากรฯ           ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่ - บันทึกภาพกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรม 
          - น าไฟล์ภาพลงLINE,Facebookและเว็บไซต์http://t2kpp.ac.thของโรงเรียนให้ทันต่อสถานการณ์ 
 



~ ๒๐ ~ 
 

ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลต่อทางราชการอย่างสงูสุด 

  ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  ค าสั่งอื่นที่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งน้ีให้ยกเลิก และใช้ค าสัง่น้ีแทน 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

( นายธวัช  เทพยุหะ ) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดทุ่งสวน) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


