
คำสั่งโรงเรียนอนุบาลว ังสมบูรณ ์
ท่ี  37 / 2564 

เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายงานภารกิจตามขอบข่ายการบริหารและจัดการสถานศึกษา 
ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา 

และบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 
............................................................................................................................. .................... 

เพ่ือให้การบริหารราชการของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล อาศัยอำนาจ 
ตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1.ว่าที่ร้อยตรี นริศ สุ่นศรีเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่และมีความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1..ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 กำหนด 

2. พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
สถานศึกษา  

3..ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการพัฒนา  
อย่างต่อเนื่อง 

4.จัดทำมาตรฐาน ภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 
5.ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ 

เสนอ ก.ศ.จ. สระแก้ว 
6.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวิในพระราชบัญญัติ กฎหมายอื่นหรือตามที่ ก.ศ.จ สระแก้ว  

และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 
- บริหารและจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ  

หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขัน้พื้นฐานชองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ชั้นพื้นฐาน 
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานกำหนด 
- ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินให้สามารถจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับ นโยบายและมาตรฐานการศึกษา  
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรขุมซน  
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องค์กรเอกซน องค์การวิซาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ๆ ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 
ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาบุคคล ครอบครัว องค์กรขุมซน องค์กรเอก 
ซน องค์การวิซาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบัน สังคมอ่ืน ๆ ที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- พัฒนางานทางด้านวิซาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ร่วม กับ คณะครูและกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลจัดสระแก้ว 

- รับผิดซอบในการแบ่งส่วนราซการภายในสถานศึกษาก่อนนำเสนอคณะกรรมการ  
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

- เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขต พ้ืนที่ 

การศึกษา สระแก้วเขต 1 ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมาย 
2. นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 
1 ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กำกับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ตามภาระงานของกลุ่มบริหาร

วิชาการ  
2.  ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตรวจสอบ กลั่นกรอง เสนอแนะ ควบคุม กำกับ ติดตาม นิเทศงาน

บริหารวิชาการ ตลอดจนริเริ่ม พัฒนา เร่งรัดงาน ที่มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติอย่างถูกต้องทันตามเวลาที่ กำหนด 
3. ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนจดัการศึกษาบริหารงานในสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
4. ทำหน้าที่นิเทศห้องเรียน การเรียนการสอนและด้านต่าง ๆ ในสาย'ชั้น ป.4 - ป.6 ที่รับผิดชอบ 

เดือนละ 2 ครั้ง และรายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบทุกเดือน 
5. ทำหน้าที่รายงานการสรุปผล เสนอหนังสือราชการแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน 
6. ร่วมมือประสาน ควบคุม กำกับการบริการงานสถานศึกษา และงานอ่ืน ๆ ตามที่ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย 
7. รับผิดชอบ กำกับ ดูแล สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

8. รับผิดชอบ กำกับ ดูแล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 

9. รับผิดชอบ กำกับ ดูแล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ 

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

3. นางนันทัชพร โตเจริญ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

1.ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ตามภาระงานของกลุ่มบริหารทั่วไป 
2.ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจสอบ กลั่นกรอง เสนอแนะ ควบคุม กำกับ ติดตาม นิเทศงาน 

กลุ่มบริหารทั่วไป ตลอดจนริเริ่ม พัฒนา เร่งรัดงาน ที่มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติอย่างถูกต้องทันตามเวลา 
ที่กำหนด



 

 

 3. 
3. ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนจดัการศึกษาบริหารงานในสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
4. ทำหน้าที่นิเทศห้องเรียน การเรียนการสอนและด้านต่าง ๆ ในสายชั้นป.1 - ป.3 ที่รับผดิชอบ 

เดือนละ 2 ครั้ง และรายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบทุกเดือน 
5. ทำหน้าที่รายงานการสรุปผล เสนอหนังสือราชการแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน  
6. ร่วมมือประสาน ควบคุม กำกับการบริการงานสถานศึกษา และงานอ่ืน ๆ ตามที่ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย 
7. รับผิดชอบ กำกับ ดูแล สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

8. รับผิดชอบ กำกับ ดูแล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและศิลปะ  

9. รับผิดชอบ กำกับ ดูแล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

4. นางสาวศุภลักษณ์ ประทุมมี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กำกับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ตามภาระงานชองกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

2. ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจสอบ กลั่นกรอง เสนอแนะ ควบคุม กำกับ ติดตาม นิเทศงาน 
บริหารงบประมาณ ตลอดจนริเริ่ม พัฒนา เร่งรัดงาน ที่มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติอย่างถูกต้องทันตามเวลา 
ที่กำหนด 

3. ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนจดัการศึกษาบริหารงานในสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

4. ทำหน้าที่นิเทศห้องเรียน การเรียนการสอนและด้านต่าง ๆ ในสายชั้นอนุบาล 2 - อนุบาล 3
ที่รับผิดชอบ เดือนละ 2 ครั้ง และรายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบทุกเดือน 

5. ทำหน้าที่รายงานการสรุปผล เสนอหนังสือราชการแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน  
6. ร่วมมือประสาน ควบคุม กำกับการบริการงานสถานศึกษา และงานอ่ืน ๆ ตามที่ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย 
7. รับผิดชอบ กำกับ ดูแล สายชั้นอนุบาล 2 และ สายชั้นอนุบาล 3 

8. รับผิดชอบ กำกับ ดูแล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการงานอาชีพ  

9. รับผิดชอบ กำกับ ดูแล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ทัศนศึกษา 

5. ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ             

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กำกับ ดูแล ควบคุม   การปฏิบัติงานตามภาระงานกลุ่มบริหารงาน

บุคคล                                                       
3. ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจสอบ กลั่นกรอง เสนอแนะ ควบคุม กำกับ ติดตาม นิเทศงาน  

กลุ่มบริหารงานบุคคล ตลอดจนริเริ่ม พัฒนา เร่งรัดงาน ที่มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติอย่างถูกต้องทันตาม 
เวลาที่กำหนด 

4. ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนจดัการศึกษาบริหารงานในสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายอย่าง 
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มีประสิทธิภาพ 
5. ทำหน้าที่นิเทศห้องเรียน การเรียนการสอนและด้านต่าง ๆ ในสายซ ั้น ม.1 - ม.3 ที่รับผิดชอบ 

เดือนละ ๒ ครั้ง และรายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบทุกเดือน 
.6. ทำหน้าที่รายงานการสรุปผล เสนอหนังสือราชการแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน  
7. ร่วมมือประสาน ควบคุม กำกับการบริการงานสถานศึกษา และงานอ่ืน ๆ ตามที่ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย 
8. รับผิดชอบ กำกับ ดูแล สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 
9. รับผิดชอบ กำกับ ดูแล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสุข

ศึกษาและพลศึกษา 
10. รับผิดชอบ กำกับ ดูแล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งาน

ปกครองนักเรียน   

11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

ระดับสายชั้นอนุบาล 

6.นายพงษ์ศักดิ์ เรตสันเทียะ  ปฏิบัติหน้าที ่
  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2/1 และ ครูประจำชั้นอนุบาล2/1  

 2. รับผิดชอบโครงการเดก็ดศีรอีนุบาลวงัสมบูรณ์ 
 3. ครูเวรประจำวันอังคาร 
 4. ครูเวรรักษาการณ์กลางคืน 

    5.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับอนุบาล 

     6. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

     7. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

     8. การวัดและการประเมินผลการเรียน / การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
9. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล และจัดห้องเรียน และเอกสารต่าง ๆ ประจำ

ห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
  10.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับปฐมวัย 
  11. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 - งานพัสดุระดับชั้นอนุบาล / จัดหาสื่อ วัสดุระดับชั้นอนุบาล 

7.นางสาวศิริวรรณ   พงษ์สุวรรณ  ปฏิบัติหน้าที่ 
1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล  
2.  หัวหน้าสายชั้นอนุบาล / หัวหน้าวิชาการระดับชั้นอนุบาล/ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2 
3.  คณะกรรมการบริหารและพัฒนาโรงเรียน 
4.  ครูพี่เลี้ยงสายชั้นอนุบาล 
5. รับผิดชอบโครงการพฒันาหลกัสตูรและปรบัปรุงหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2560 
6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับอนุบาล 
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                  7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน / การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

        8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

                  9. การวัดและการประเมินผลการเรียน 

      10. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 11. ครูเวรประจำวันพุธ 
 12. ครูเวรวันหยุดราชการเวลากลางวัน 
 13. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
 14. คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับปฐมวัย 
 15. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล และจัดห้องเรียน และเอกสารต่าง ๆ ประจำ
ห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
 16. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
      - หัวหน้างานวิชาการระดับชั้นอนุบาล 
        -  วิทยากรแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
        -  พ่ีเลี้ยงประจำศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล ( สสวท) 

8.นางสมเกียรติ ดัดตนรัมย์  ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2/3 และ ครูประจำชั้นอนุบาล2/3  
  2. รับผิดชอบโครงการห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นอนุบาล 
  3. ครูเวรประจำวันจันทร์ / ครูเวรวันหยุดราชการเวลากลางวัน 

5.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับอนุบาล 

                     6. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน / ‘งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนชั้นอนุบาล                 

7. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

8. การวัดและการประเมินผลการเรียน / การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
9. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล และจัดห้องเรียน และเอกสารต่าง ๆ ประจำ

ห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
10. คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับปฐมวัย 

11. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย /หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2  /  เจ้าหน้าที่จัดทำ 

เครื่องราชย์  
 12. รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย, ทุนระดับอนุบาล 

9.นางสาวปฏิมา  คำชมภู ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2/4 และครูประจำชั้นอนุบาล 2/4 
  2. รับผิดชอบโครงการพฒันาเดก็ปฐมวยัโดยผ่านการลงมอืกระท าตามแนวทางการสอน
ไฮสโคป 
  3. ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี 

4. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 
  5. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย 
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                     6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับอนุบาล 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน / การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับปฐมวัย 
  11. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล และจัดห้องเรียน และเอกสารต่าง ๆ  
ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
  12. ครูอนามัยระดับชั้นอนุบาลและงานอนามัยระดับชั้นอนุบาล 

13. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย / คณะกรรมการรบัสมคัรนกัเรยีนระดบัอนุบาล 
10.นางสาวกาญจนาพร ชามกรม ปฏิบัติหน้าที่  
  1. ครูประจำชั้นอนุบาล 2/5  
  2. รับผิดชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 
2560 
  3. งานโครงการอื่น ๆ  
  4. ครูวิชาการระดับอนุบาล 
  5. ครูเวรประจำวันศุกร์ 

6.ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 
  7. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

8. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับอนุบาล 

                     9. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน / การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

                     10. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

11. การวัดและการประเมินผลการเรียน  

  12. คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับปฐมวัย 
  13. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
11.นางสาวอารีรัตน์  ฐาโอษฐ์  ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1  
  2. ครูประจำห้องเรียน IEP  
  3. รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
  4. ครูวิชาการระดับชั้นอนุบาล  
  5. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
  6. ครูเวรประจำวันศุกร์ 

7. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 
  8. คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับปฐมวัย 

9. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับอนุบาล / การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
                     10. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 



 

 

7. 
                     11. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

12. การวัดและการประเมินผลการเรียน 

13. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล และจัดห้องเรียน และเอกสารต่าง ๆ ประจำ
ห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

14. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
   - วิทยากรแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพป.สระแก้ว เขต 1 
12.นางสาวนพวรรณ  รื่นนาม    ปฏิบัติหน้าที่  
  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/2 
  2. รับผิดชอบโครงการเด็กดีศรีวังสมบูรณ์ 
  3. ครูเวรประจำวันพุธและครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 
  4. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย 
                     5. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับอนุบาล 

                     6. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     7. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

8. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

  9. คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับปฐมวัย 
10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล และจัดห้องเรียน และเอกสารต่าง ๆ ประจำ

ห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
12. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

13.นางสาวจันทร์จิรา  สืบสุนทร ปฏิบัติหน้าที่  
  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/3   
  2. ครูประจำชั้นอนุบาล3/3 
  3. ครูเวรประจำวันพุธ 
  4. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

5.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับอนุบาล 

                     6. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     7. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

8. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

9. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล และจัดห้องเรียน และเอกสารต่าง ๆ ประจำ
ห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

10.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับปฐมวัย 
11. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

14.นางยุพิน  เรืองสุขสุด  ปฏิบัติหน้าที ่
  1. ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4   
  2. รับผิดชอบโครงการสายใยรักอนุบาลสัมพันธ์ 
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3. จัดทำบัญชีเครื่องราชย์ 

  4. เจ้าหน้าที่สรุปวันลาของคณะครู 
  5. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล  
  6. ครูเวรประจำวันอังคาร 

7. ครูเวรวันหยุดราชการเวลากลางวัน 
  8. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
  9. คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับปฐมวัย 

10 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับอนุบาล / การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

                     11. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     12. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

13. การวัดและการประเมินผลการเรียน 
  14. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   - คณะกรรมการรับนักเรียน - หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3 
14.นางอารีฟา  เอียดฤทธิ์  ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/5   
  2. ครูประจำชั้นอนุบาล3/5 
  3. ครูเวรประจำวันศุกร์ 
  4. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

5.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับอนุบาล 

                     6. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     7. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

8. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

9. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล และจัดห้องเรียน และเอกสารต่าง ๆ ประจำ
ห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

10.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับปฐมวัย 
11. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - วทิยากรแกนน าบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย 

ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
15.นายเทิดพงษ์   สุขโส  ปฏิบัติหน้าที่  
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/1 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1   
  4. ครูเวรประจำวันพุธ 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางคืน 

6.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
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7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 และจัดห้องเรียน และ 
เอกสารต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
11. คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานบุคคล  /  เอกสารครูต่างชาติ 
12. รับผิดชอบตามโครงการ / งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย / ประจำห้องเรียน IEP 

16.นางสาวรวิวรรณ  กลิ่นชาติ  ปฏิบัติหน้าที่  
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2  
2.  ครูเวรประจำวันอังคารและครูเวรรักษาการณ์กลางวัน/ ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย 

  3. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา 
                     4. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา / 

                     5. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     6. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

7. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

  8. คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
  9. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นป.1/2 และจัดห้องเรียน และเอกสารต่าง ๆ ประจำ
ห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

10. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 - งานตามโครงการ และ งานสวัสดิการกลุ่มอำเภอวังสมบูรณ์ 

17.นางสาวสงกรานต์  กาญกิ่งไพร  ปฏิบัติหน้าที่  
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3   
  4. ครูเวรประจำวันพุธ 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน / โครงการอาหารกลางวัน ( school lunch ) 

6.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11. ทำเบิกค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียน 
12. คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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13. รับผิดชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
14. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย/งานการเงิน /จัดทำใบเสร็จเงินนอกงบประมาณ 

18. นางดวงใจ  แจ่มเพ็ง   ปฏิบัติหน้าที ่
1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4  / หวัหน้าสายชัน้ ป.1 

 2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย 
 3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4  

  4. ครูเวรประจำวันอังคาร 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

          7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

           8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียนและวิจัยในชั้นเรียน 
10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. รับผิดชอบโครงการรักษ์ภาษาไทย 
13. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
- ประธานคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ตามเกณฑ์ และรายงาน สพป.สระแก้ว เขต 1 

     - เลขานุการกิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง/ เลขานุการกจิกรรมองคป์ระกอบที ่8 ออกก าลงั
กาย กฬีาและนนัทนาการ 

19. นางฐิติพร  ผู้มีสัตย์  ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/5 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5   
  4. ครูเวรประจำวันพุธ 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11. คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ รายงานภาวะโภชนาการ /งานวิชาการ / ห้องสมุดเฉลิมพระ

เกียรติ 
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13. รับผิดชอบตามโครงการ / งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
20.นางสาวนิโลบล  สนรัมย์   ปฏิบัติหน้าที่  
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1   
  3. ครูเวรประจำวันองัคาร 
  4. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

5. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     6. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     7. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

8. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

9. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

10.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
11. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานบริหารทั่วไป / งานการเงินชมรมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า 

   - งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล / ประจำห้องเรียน IEP 
21.นางสาวสร้อยสุดา จันทร์บูชา  ปฏิบัติหน้าที่  
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2    
  4. ครูเวรประจำวันศุกร์ 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12.เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานการพัฒนาตนเอง ( อบรม ) 
13.รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานวิชาการ 
 - งานตามโครงการ 
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22.นางสาวพรพนา  เขตต์สิงห์  ปฏิบัติหน้าที่  
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 
  4. ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี 

5. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     6. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     7. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

8. การวัดและการประเมินผลการเรียน / การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

9. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. รับผิดชอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
13. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.1 – ป.3 
14. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานอาคารสถานที ่/งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน / ทุนการศึกษา 
 - งานบริหารทั่วไป / ผู้ช่วยเลขานุการชมรมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนฯ 

23. นางฉอเลาะ  โคสาสุ  ปฏิบัติหน้าที่  
1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 / หัวหน้าสายชั้น ป.2 

  2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4   
  3. ครูเวรประจำวันจันทร์/ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 
  4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.1 - ป.3 

5.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     6. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     7. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

8. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

9. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

10.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
11. รับผิดชอบโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
12. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 -  จัดทำเบิกจ่ายเงินนอกระบบ / งานสวัสดิการโรงเรียน 
 -  งานบริหารทั่วไป  

- งานบริหารบุคคล 
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24.นางสาวสุนิสา  สัมโมทย์  ปฏิบัติหน้าที่  
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพ 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5   
  4. ครูเวรประจำวันจันทร์  
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. เจ้าหน้าที่ จัดทำข้อมูล DMC  ป.1 – ป.3 
13. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานวิชาการ / โครงการอาหารกลางวัน / ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ 
 - งานบริหารทั่วไป / งานบุคคล / ไอซีที ป.2 / โครงการลูกเสือ ป.1 - ป.2 

ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
25.นางสาวนิสารัตน์  ลิขุนทด  ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาอังกฤษ / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ป.1 - 3 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
  4. ครูเวรประจำวันศุกร์  
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. ประจำห้องเรียน IEP 
13.งานประกันชีวิตนักเรียน 
13. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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26.นางจุฬารัฐ  วงษ์คำนา  ปฏิบัติหน้าที่   

1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2  
  4. ครูเวรประจำวันพุธ 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. หัวหน้าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
13. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
14. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
15. หัวหน้าสายชั้น ป.3 
16. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

27.นายณัฐวัฒน์  ชัยอ่อน  ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3   
  4. ครูเวรประจำวันศุกร์ 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางคืน 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. ข้อมูลนักเรียนสถิติออนไลน์ 
13. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย / ทีมงาน ICT และประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน 

28.นางสมสนิท    สารรัมย์  ปฏิบัติหน้าที่  
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 
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2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 
  4. ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. รับผิดชอบโครงการทัศนศึกษา 
13. ฝ่ายงานทะเบียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา / การจัดทำข้อมูลย้ายเข้าของนักเรียน 
14. จัดทำข้อมูลภาวะโภชนาการ 
15. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.1 – ป.3 
16. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - หัวหน้างานทะเบียนนักเรียนระดับประถมศึกษา 

29.นายเอกสิทธิ์  วงษ์อ่อน  ปฏิบัติหน้าที่  
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ครผูู้สอนภาษอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  
  4. ครูเวรประจำวันพุธ 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางคืน 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน / การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 และจัดห้องเรียน และ
เอกสารต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
15. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.1 – ป.3 
16. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย / งานตามโครงการ 

ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
30.นางสาวประภาวรินท์ แย้มศิริ  ปฏิบัติหน้าที่  
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 
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2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) 

  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1   
  4. ครูเวรประจำวันจนัทร ์
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
13. งานอนามัย/โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ( อ.ย.น้อย )/ภาวะโภชนาการนักเรียน 
14.ประกันชีวิตนักเรียน 
15. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.4 – ป.6 
16. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานสวัสดิการโรงเรียน 
 - งานตามโครงการ 

31.นางธัญญลักษณ์ หลงชนิ  ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 
  4. ครูเวรประจำวันพุธ  
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12.  รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

32.นางสาววราลักษณ์ สิทธิพล ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3  

  4. ครูเวรประจำวันอังคาร 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. งานธนาคารโรงเรียน  
13. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.4 – ป.6 
13. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
14. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานตามโครงการ 
 - เจ้าหน้าที่สหกรณ์โรงเรียน 
 - งาน ICT ประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /รายงานข้อมูลDMC ป.4 - ป.6 

33.นางสาวสุริษา  สุขจันทร์   ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 / หัวหน้าสายชั้น ป.4 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4   
  4. ครูเวรประจำวันพุธ 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.4 – ป.6 
13. งานทะเบียนนักเรียน 
14. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 - รายงานผลการเรียน (Schoolnis) 
 



 

 

 

 

18. 
34.นางสาวชื่นนภา  เสาประโคน  ปฏิบัติหน้าที ่
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 

2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร ์

  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5   
  4. ครูเวรประจำวันจันทร์ 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.4 – ป.6 
13. งานธุรการโรงเรียน 
14. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
35.นางสายสมร   นำลาภ ปฏิบัติหน้าที ่
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1 / หัวหน้าสายชั้น ป.5 

2.หัวหน้าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
  3. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาอังกฤษ /  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
  4. ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน / การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้สาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
และจัดห้องเรียน และเอกสารต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน   
11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. ห้องพยาบาล 
13. หัวหน้าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
14. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.4 – ป.6 
15. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย / งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 



 

 

19. 
36.นายไพโรจน์  ภาคโพธิ์  ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 

2. หัวหน้ากลุ่มสาระ/ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2   

  4. ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางคืน 

 6.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. โครงการกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้น ป.4 – ป.6 
13. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

37.นางสาวนวลนภา  พันธุ์มิตร ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3   
  4. ครูเวรประจำวันศุกร์ 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา                      
7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. รับผิดชอบโครงการวิชาการ 
13. งานการเงินและงบประมาณ 
14. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.4 – ป.6 
15. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานวิชาการ 

 
 



 

 

 

 

20. 
38.นายโชคชัย ทศกรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 

2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 – 5/5   
  4. ครูเวรประจำวันพุธ 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางคืน 

6.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และจัดห้องเรียน  
และเอกสารต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.4 – ป.6 
13. รับผิดชอบโครงการพัฒนาการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความพกพร่อง 
14. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานวิชาการ / งาน ICT สายชั้น ป.5 / งานตามโครงการ 
 - เลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

39.นายจารุวัฒน์  อังกุระศรี  ปฏิบัติหน้าที่ 
  1.ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1  - 5/ 5    
  4. ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี  
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางคืน 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.5 และจัดห้องเรียน และเอกสารต่าง 
ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. รับผิดชอบโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
13. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.4  -  6 
14. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานวิชาการ 
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- งานบริหารทั่วไป 

 - เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน 
 - เจ้าหน้าที่โสต ฯ 

ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
40. นางสาววิไลลักษณ์ เงินสมบัติ   ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับ ป.6 ทุกห้อง   
  4. ครูเวรประจำวันอังคาร 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. งานพัสดุ / เจ้าหน้าที่พัสดุ 
13. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

41.นางสาวปัทมาพร  หนูทอง   ปฏิบัติหน้าที่  
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 /หัวหน้าสายชั้น ป.6 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2   
  4. ครูเวรประจำวันจันทร์/หัวหน้าสายชั้น ป.6 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.4 – ป.6 
13. งามตามโครงการ / โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
14. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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- งานรายงานผลการเรียน ( Schooi  mis )  

 - งานวัดผลและประเมินผล 
- งานฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานฝ่ายบริหารทั่วไป 

42.นางสาวนิภารัตน์  ถาดทอง ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3   
  4. ครูเวรประจำวันพุธ 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. หัวหน้าโครงการห้องสมุด 
13. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษา 
13. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

43.นางสาวถานมาศ  โปร่งจิตต์  ปฏิบัติหน้าที่  
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 
  4. ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี 

5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 และจัดห้องเรียน และ 
เอกสารต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. รับผิดชอบหัวหน้าโครงการพัฒนาการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
13. รับผิดชอบโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 



 

 

23. 
14. เจ้าหน้าที่สหกรณ์โรงเรียน 
15. เจ้าหน้าที่อาหารเสริมนม 
16. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.4 – ป.6 
17. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานวิชาการ / จดบันทึกการประชุมประจำเดือน/งาน ICT สายชั้น ป.6 

44.นางสาวอรจิรา  สุวิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5   
  4. ครูเวรประจำวันศุกร์ 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. โครงการกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้น ป.4 – ป.6 
13. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
- งานพัสดุโรงเรียน 

- ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนพิเศษ 

- งานอาคารสถานที่โรงเรียน 

 
ระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

45.นายนนทพร  พิมพ์นนท์  ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์/ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
  3. ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี 
  4. ครูเวรรักษาการณ์กลางคืน 

5.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     6. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     7. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

8. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

 



 

 

 

 

24. 
9. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3  และเอกสารต่าง ๆ ประจำ 
ห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
10.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
11. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
12.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.1 – ม.3 
13. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานวิชาการระดับมัธยม 

46.นางกัณยารัศมี  ศิริธีรพัฒน์   ปฏิบัติหน้าที่ 
  1.ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 / หัวหน้าสายชั้น ม.1 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 2    
  4. ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน / วิจัยในชั้นเรียน 

                     8. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.1 – ม.2 และจัดห้องเรียน และ
เอกสารต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

9. คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับมัธยมศึกษา 

10. รับผิดชอบโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
11. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.1 – ม.3 ( ยุวกาชาด ) 
12. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานวิชาการ 
 - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

47.นางสาววาสนา  ม่ิงอรุณ  ปฏิบัติหน้าที่ 
  1.ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนภาษาอังกฤษ 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 – 3    
  4. ครูเวรประจำวันพุธ 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา                  
7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

 
 
 
 



 

 

25. 
9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.1 – ม.3 และจัดห้องเรียน และ 
เอกสารต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับมัธยมศึกษา 
12. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.1 – ม.3 
13. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานวิชาการ 
 - งานบริหารทั่วไป 
 - งานสหกรณ ์ 
 -  งานทะเบียนนักเรียน 

48.นายภูดิส  สะเทิงรัมย์  ปฏิบัติหน้าที่ 
  1.ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3    
  4. หัวหน้าครูเวรประจำวันศุกร์ 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางคืน 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน / วิจัยในชั้นเรียน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ม.1 – ม.3 และ
จัดห้องเรียน และเอกสารต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับมัธยมศึกษา 
12. รับผิดชอบโครงการลูกเสือ 
13. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.1 – ม.3 
14. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานบริหารทั่วไป 

ระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
49.นายทศพล สิงขรณ์  ปฏิบัติหน้าที่  
  1. ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้ดนตรีนาฏศิลป์ 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
  4. ครูเวรประจำวันจันทร์ 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางคืน 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

 

                     26. 
7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 - 3 และจัดห้องเรียน และเอกสาร

ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับมัธยมศึกษา 
12. รับผิดชอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
13. งานบริหารทั่วไป  
14. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.1 – ม.3 
15. กำกับนักเรียนดูแลเขตรับผิดชอบ 
16. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานบริหารทั่วไป  / งานICT โรงเรียน / งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

50.นางสาวอรอนงค์ ถนอมศิลป ์ ปฏิบัติหน้าที่  
  1.ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  
  2. งานวิชาการระดับสายชั้นมัธยมศึกษาและครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3    
  4. ครูเวรประจำวันพุธ 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน / การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้น ม.1 – ม.3 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับมัธยมศึกษา 
12. รับผิดชอบโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางภาษาไทย 
13. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.1 – ม.3 
14. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานวิชาการ 

51.ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ คำศิริ  ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 / หัวหน้าสายชั้น ม.2 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
  4. ครูเวรประจำวันพุธ 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 



 

 

27. 
6.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับมัธยมศึกษา 
12. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานวิชาการ 
 - งานบริหารทั่วไป 
 - งานฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียน 
 - งานตามโครงการ / กิจกรรม Young  Ambassdor 

52.นายสุรชัย  คำดีราช  ปฏิบัติหน้าที่  
1. ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 

  2. ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
  4. ครูเวรประจำวันอังคาร / ครูเวรรักษาการณ์กลางคืน 
  5. โครงการลูกเสือ / ห้องลูกเสือ 

6.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับมัธยมศึกษา 
12. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานบริหารบุคคล 
 - โครงการโรงเรียนสีขาว / ฝา่ยปกครองนักเรียน / งานกีฬา 

53.นายพรรณนรินทร์  ศรีเพ็ชร์ ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
  4. ครูเวรประจำวันจันทร์ 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางคืน 

6.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

 

                     28. 
7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับมัธยมศึกษา 
12. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานบริหารทั่วไป / คัด ทร.14 
 - งานตามโครงการ  / งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

ระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
54.นางสาวพนิดา คำคม  ปฏิบัติหน้าที่ 
  1.ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษอังกฤษนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 – 3    
  4. ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี    
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.2– ม.3 และจัดห้องเรียน 
และเอกสารต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับมัธยมศึกษา 
12. รับผิดชอบโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ 
13. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
14. งานบริหารทั่วไป / งานแนะแนว/ การรับนักเรียนชั้น ม.1 
15. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.1 – ม.3 
16.รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานบริหารทั่วไป / งานบริหารบุคคล 

55.นางสาวอมรรัตน์ ฟองสันเทียะ   ปฏิบัติหน้าที่  
  1.ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3    
  4. ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 



 

 

29. 
6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้น ม.3 และจัดห้องเรียน และเอกสารต่าง ๆ 
ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับมัธยมศึกษา 
12. รับผิดชอบโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ 
13. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
14. งานบริหารทั่วไป / งานแนะแนวโรงเรียน / การรับนักเรียนชั้น ม.1 
15. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.1 – ม.3 
16.รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานบริหารบุคคล 

56.นางสาวจิรภรณ์ เนาแสง  ปฏิบัติหน้าที่ 
  1.ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรรม 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3    
  4. ครูเวรประจำวันศุกร์  
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาชั้น ม.1 – ม.3 และจัดห้องเรียน และ
เอกสารต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับมัธยมศึกษา 
12. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
13. งานบริหารทั่วไป 
15. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.1 – ม.3 
16.รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานบริหารทั่วไป / การรับนักเรียนชั้น ม.1 

57.นางสาวนันท์ธิดา    แจ่มเพ็ง   ปฏิบัติหน้าที่  
  1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษา/ม.3 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3    
  3. ครูเวรประจำวันอังคาร./ ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 



 

 

 

 

  30. 

4. ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
5. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

                     6. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     7. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

8. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

9. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้น ม.1 – ม.3 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

10.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับมัธยมศึกษา 
11. รับผิดชอบโครงการรักษ์ภาษาไทย 
12. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.1 – ม.3 
13. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานวิชาการ/ ห้องสมุด 
 - งานบริหารทั่วไป / งานแนะแนว 
 - งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 - เจ้าหน้าที่สหกรณ์โรงเรียน 

58.นางสาวสุรีรัตน์ ศุภนาม ปฏิบัติหน้าที ่
  1.ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4   
  2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3    
  4. ครูเวรประจำวันจันทร์. 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.1 – ม.3 และจัดห้องเรียน และ
เอกสารต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับมัธยมศึกษา 
12. รับผิดชอบโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
13. หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
14. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.1 – ม.3 
15. ทุนการศึกษา  
16. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานวิชาการ   

                      - งานบริหารทั่วไป   



 

 

31. 
59.นายมานะ  แจ่มเพ็ง  ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา 
  2. ฝ่ายกีฬา ระดับประถมศึกษา 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6   
  4. ครูเวรประจำวันอังคาร  
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางคืน 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 - 6  
11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 
13. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.4 – ป.6 
14. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานบริหารทั่วไป 
 - งานกีฬา / ลูกเสือ 

60.นายศราวุธ  พงษ์รักษ ์ ปฏิบัติหน้าที่  
  1.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6    
  4. หัวหน้าครูเวรประจำวันจันทร์ 
           5. ครูเวรรักษาการณ์กลางคืน   

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน / การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.4 – ป.6 
13. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาภายใน 
13. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - โปรแกรมSchool  Mis 



 

 

 

 

32. 
 - รายงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
 -  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

61.นางละออ  คงกระพันธ์  ปฏิบัติหน้าที่ 
  1.ครูประจำสายชั้นมัธยมศึกษา /หัวหน้างานวิชาการระดับมัธยมศึกษา 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   
  4. ครูเวรประจำวันจันทร์ 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนลดเวลาเรียนระดับชั้น ม.1-ม. และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับมัธยมศึกษา 
12. รับผิดชอบโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 
13. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.1 – ม.3 
14. โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
15. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานวิชาการ / งานนิเทศชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 - งานบริหารทั่วไป 

62.นางสุพินดา  ทรงศิริศักดิ์  ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. หวัหน้างานวชิาการระดบัประถมศกึษา  
  2. ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาสังคมและประวัติศาสตร์ 
  4. ครูเวรประจำวันจันทร์ 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. โครงการอ่านให้ได้เขียนให้เป็น 
13. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



 

 

 33. 
- หัวหน้างานวิชาการระดับประถมศึกษา / คณะกรรมการนิเทศชั้นเรียน 

63.นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า  ปฏิบัติหน้าที่  
  1.ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3    
  4. ครูเวรประจำวันอังคาร 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางคืน 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ศิลปะระดับชั้น ม.1 – ม.3 และจัดห้องเรียน และเอกสารต่าง 
ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับมัธยมศึกษา 
12. รับผิดชอบโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ 
13. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.1 – ม.3 
14. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานวิชาการ 

64.นางสาวชญาดา  อ่อนหวาน  ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  -  3 
  4. ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี   

5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 
6.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และจัดห้องเรียน และ
เอกสารต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับมัธยมศึกษา 
12. รับผิดชอบโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
13. งานบริหารทั่วไป 
14. จัดทำวารสารโรงเรียน / ดูแลงานเว็บไซต์โรงเรียน ( www.wangsomboon.ac.th) 
15. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

 

34. 
16. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานบริหารทั่วไป 
 - ทีมงาน ICT /งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
           - รายงานข้อมูล สพป.สระแก้ว เขต 1 จุดเน้นต่าง ๆ  
 - หัวหน้างานข้อมูล DMC / รายงานข้อมูลDMC ระดับ ม.1 - ม.3 

65.นายไชยา นำลาภ  ปฏิบัติหน้าที ่
  1. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา  
  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   
  3. หัวหน้าครูเวรประจำวันศุกร์ 
  4. ครูเวรรักษาการณ์กลางคืน  

5. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     6. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     7. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

8. การวัดและการประเมินผลการเรียน / การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

9. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

10.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
11. หัวหน้ารับผิดชอบโครงการZero  waste 
12. งานอาคารสถานที่ 
13. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.4 – ป.6 
14. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานบริหารทั่วไป/กรรมการควบคุมการก่อสร้าง 
 - ประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญ / งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

66.นายมนตรี  ลมพัด  ปฏิบัติหน้าที่  
  1.เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน / ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 
  2.ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
  3.เจ้าหน้าที่สหกรณ์โรงเรียน  
  3.ครูเวรประจำวันอังคาร / ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
  4.ครูเวรรักษาการณ์กลางคืน 

5. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     6. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     7. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

8. การวัดและการประเมินผลการเรียน / การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

 
 



 

 

35. 
9. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และจัดห้องเรียน และ 
เอกสารต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
10.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
11. งานอาคารสถานที่ 
12. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.4 – ป.6 
13. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานบริหารทั่วไป/กรรมการควบคุมการก่อสร้าง 

67. นางสาวภีมพีริยา สว่างสาลี   ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – อนุบาล 3 
  2. รับผิดชอบโครงการพัฒนาอิเลคทรอนิค 
  3. ครูเวรประจำวันจันทร์และครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 
  4. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย 
                     5. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับอนุบาล 

                     6. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     7. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

8. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

  9. คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับปฐมวัย 
  10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล และจัดห้องเรียน และเอกสารต่าง ๆ ประจำ
ห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 - คณะกรรมการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล/งานตามโครงการ/งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียน 
68.นายเฉลิมเกียรติ  เกตุดี ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1   

2. ครูประจำกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /1 – ป.4/2   
  4. ครูเวรประจำวันอังคาร 
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางคืน 

6.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และจัดห้องเรียน และเอกสาร 
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา / งานตามโครงการ 



 

 

 

 

36. 
13. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานวิชาการ 
 - งานบริหารทั่วไป  
 - กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ / ทีมงาน ICT /งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  

69. นางสาวจิราพร  มณีจอม ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 
  2. ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
  4. ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี  
  5. ครูเวรรักษาการณ์กลางวัน 

6.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 และจัดห้องเรียน และเอกสาร
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

11. คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา 
12. งาน ICT โรงเรียน 
13. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานการเงินและงบประมาณ (บัญชี) 
 - จัดทำวรสารโรงเรียนและดูแลเว็บไซต์โรงเรียน 
 - งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 - งานสื่อวิดิทัศน์ (โสตทัศน์ศึกษา) 

- งานบริหารทั่วไป 
70. นางสาวพัชนีพร  ศรีเพ็ชร์  ปฏิบัติหน้าที่ 
   การจัดการด้านสารบรรณ และการประสานงานด้าน ต่าง ๆ ของฝ่าย การเจ้าหน้าที่ 

1.งานสารบรรณ 
              1.1 งานรับ – ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ 

1.2 งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ 
1.3 งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ 
1.4 งานเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือราชการ 
1.5 งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพ่ือถือ

ปฏิบัติ 
1.6 นำแฟ้มเสนอเพ่ือลงนาม หรือสั่งการ 
1.7 งานค้นหาเอกสารต่าง ๆ ให้กับงานต่าง ๆ ในฝ่าย 



 

 

     37. 
1.8 งานลงเวลา และตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
1.9  งานเดินหนังสือ 

2.งานเอกสารการพิมพ์ 
 2.1 การพิมพ์หนังสือราชการ 

2.2 การพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ 
2.3 การทำสำเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา 
2.4 การเรียบเรียง และจัดทำรูปเล่ม 
2.5การจัดพิมพ์คำสั่ง 

3.งานประชุม 
3.1 การจัดทำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม 
3.2 การประสานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม 
3.3 การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม 
3.4 การบันทึกการประชุม 
3.5 การจัดส่งรายงานการประชุม 

4. งานประชาสัมพันธ์ 
4.1 การจัดทำเอกสาร วารสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก 
4.2 การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการประชาสัมพันธ์ 
4.3 เจ้าหน้าที่ ดูแลเพจเฟสบุ๊คโรงเรียน 
4.3 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

71. Mrs.Princess  หน้าที่รับผิดชอบ   
  1. ครูพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1  
  2. ครูพิเศษประจำห้อง  IEP  ป.1/1  
  3. ครุเวรประจำวันศุกร์ 
  4. งานอ่ืน ๆที่ได้รับมอบหมาย 
72. Miss  Chady   Marik   ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. ครูพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3 
  2. ครูเวรประจำวันพุธ 
  2. งานอ่ืน ๆที่รับได้รับมอบหมาย 
73. Mr.Jonathan  Granzo  Geroy ปฏิบัติหน้าที่   
  1. ครูพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้น มัธยม 
  2. ครูพิเศษประจำห้อง  IEP  ป.5  
  3. ครูเวรประจำวันจันทร์ 
  4. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
74.  Miss Cherry  Mae Borea ปฏิบัติหน้าที่   
  1. ครูพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาล 1 – 2  



 

 

 

 

  38. 
2. ครูพิเศษประจำห้อง  IEP  ระดับอนุบาล    
3. ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี 
4. งานอ่ืน ๆที่ได้รับมอบหมาย 

75.Mrs.Gina  ปฏิบัติหน้าที่ 
  1. ครูพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2 
  2. ครูเวรประจำวันพุธ 
  2. งานอ่ืน ๆที่รับได้รับมอบหมาย 
76. ส.ต.ท. วรจิตร ห่อดี  ปฏิบัติหน้าที่ 
  1.ครูระดับสายชั้นมัธยมศึกษา  
  2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
  4. ผู้ช่วยหวัหน้าครูเวรประจำวันจันทร์ 
  5. ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน 

          6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

                     7. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน / การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
                     8. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียน/ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

10. จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.1และจัดห้องเรียน และเอกสาร 
ต่าง ๆ ประจำห้องเรียน ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
11.คณะกรรมการจัดทำกระบวนการ PLC ระดับมัธยมศึกษา 
12. รับผิดชอบโครงการจัดจ้างบุคลากร /โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และโครงการ

เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
13. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.1 – ม.3 
14. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
15. ห้องลูกเสือ 
16. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
17.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
18. เลขานุการคณะกรรมการประเมินความความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย 
19. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานยาเสพติดในสถานศึกษา / งานบริหารทั่วไป / งานแนะแนวการศึกษา 
 -  งานกีฬา / คณะกรรมการบริหารและพัฒนาโรงเรียน 
 - วิทยากรลูกเสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 

2. ครูหัวหน้าสายชั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประสานความร่วมมือจึงขอแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
สายชั้นดังนี้ 
 



 

 

39.  
1. นางสาวศิริวรรณ พงษ์สุวรรณ  หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 
2. นางดวงใจ  แจ่มเพ็ง   หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 3.  นางฉอเลาะ  โคสาสุ   หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
 4. นางจุฬารัฐ  วงษ์คำนา  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 5. นางสาวสุริษา             สขุจันทร์  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 6.  นางสายสมร  นำลาภ   หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 7.  นางสาวปัทมาพร หนูทอง   หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

8.  นางกัญยารัศมี ศิริธีรพัฒน์  หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 9.  ว่าที่ร.ต.หญิง จันทร์เพ็ญ  คำศิริ  หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 10. นางสาวนันท์ธิดา แจ่มเพ็ง             หวัหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีหน้าที่ 

1) ประสานให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาตามสายชั้นให้ปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจ 
ตามนโยบายของโรงเรียน 

2) ควบคุมการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนในสายชั้น 
3) ร่วมวางแผน จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ และปฏิบัติตามแผนให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของงาน 
4) ประสานงานกับทุกฝ่ายทั้งในและนอกโรงเรียนเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เสนอความคิดเห็นในการพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระในสายชั้น 
5) สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษาของสายชั้น ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประจำชั้นของ

นักเรียนในสายชั้นก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณา จัดทำเป็นรายงานเสนอต่อผู้บริหาร 
6) ทำหน้าที่กำกับตรวจสอบความเรียบร้อย การจัดทำสื่อการเรียนการสอนของครู ก่อนนำเสนอ

ผู้รับผิดชอบตามสายงานทราบต่อไป 
7) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระในสายชั้นร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระและนำผลวิเคราะห์

มาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 
8) ติดตามและตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องกับการวัดและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอเช่น  

สมุดประจำชั้น  สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน   
9) จัดทำการประเมินผลแสดงความก้าวหน้าของนักเรียนในสายชั้นทุกกลุ่มสาระ 

ให้คณะครูที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถและศักยภาพของตนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
สั่ง  ณ  วันที่  27   เมษายน   พ.ศ.  2564 
 

                                    ว่าที่ ร.ต. 
                              (  นริศ     สุ่นศรีเมือง ) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  


