
  

 

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

 

 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและ  แบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 

 ข้อ 1  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ 
และวิสัยทัศน์ ให้ทนัต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
 
 

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 

 ข้อ 2  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
 
 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
  

 ข้อ 3 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่
ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
 ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงาม
แก่ศิษย์  และผู้รับบริการ  ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ข้อ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา 
และจิตใจ 
 ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ 
 ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและ  เสมอภาคโดยไม่เรียกรับ
หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
 
 

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 

 ข้อ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่น
ในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
 

จรรยาบรรณต่อสังคม 
 

 ข้อ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของ ส่วนรวม และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 

1 คู่มือปฏิบัติงานครูและบุคลากร  ปีการศึกษา 2559 
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 ชื่อและท่ีตั้ง 
 โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา  ตั้งอยู่ที่  904 ถนนสิริโสธร  ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา              
โทรศัพท ์0-3851-7340  มีพ้ืนที่ 5 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา  
 

 ประวัติความเป็นมา 
 โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2536                 

โดยเทศบาลรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเงิน 4,626,000 บาท  โดยก่อสร้างอาคารเรียน
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้นมีขนาดกว้าง 10.50 x 30 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลชั้น 2                    
และชั้น 3 แบ่งเป็นห้องเรียนขนาด 6 x 8 เมตร ชั้นละ 5 ห้องเรียน  รวมเป็น 10 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นห้องโถง
อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8 x 30 เมตร พร้อมก่อสร้างโรงอาหารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวตามแบบแปลน
ของเทศบาลขนาดกว้าง 5 x 25 เมตร  สิ้นค่าก่อสร้าง 460,000 บาท และก่อสร้างส้วมคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น
เดียวตามแบบแปลนเทศบาลขนาดกว้าง   4.50 x 12 เมตร จ านวน 9 ห้อง เป็นส้วมหญิง 5 ห้อง ชาย 4 ห้อง  
สิ้นค่าก่อสร้าง 187,200 บาท ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนเมื่อวันพฤหัสบดีที่  22 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2536  โดยท่านนายกสุทิน เผือกพูลผล  เมื่อเวลา 11.25 น .  มีนายกลยุทธ  ฉายแสง เป็นเทศมนตรี                        
ฝ่ายการศึกษา 

เทศบาลได้ตั้งชื่อโรงเรียนที่สร้างว่า “โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)” โดยได้อัญเชิญ
บรรดาศักดิ์ราชทินนามพระยาศรีสุนทรโวหาร ต้นสกุล “อาจารยางกูร” ซึ่งเป็นนักปราชญ์ทางภาษา               
และหนังสือมาตั้งเป็นชื่อโรงเรียน ซึ่งท่านเป็นชาวฉะเชิงเทรา โดยก าเนิดที่ต าบลโสธร แขวงเมืองฉะเชิงเทรา 
(แปดริ้ว) แผ่นดินสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในสมัยรัชกาลที่ 2  เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2537 โดยเปิด ท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีนักเรียนรวม 208 คน  
มีครู 9 คน  
 การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ ที่ส าคัญ มีดังนี้ 
  ปีงบประมาณ 2539 ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนตามแบบ
แปลนของเทศบาลเป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น ขนาด 10.50 x 18 เมตร พร้อมห้องมุขชั้น 2  
ขนาด 4 x 6 เมตร เพ่ือจัดเป็นห้องบริหาร จ านวน 1 ห้อง ส่วนชั้น 2 และชั้น 3 จัดเป็นห้องเรียนขนาด 8 x 9 
เมตร ชั้นละ 2 ห้องเรียนรวมเป็น 4 ห้องเรียน ชั้นล่างจัดเป็นห้องสมุดขนาด 8 x 18 เมตร จ านวน 1 ห้อง              
สิ้นค่าก่อสร้าง 2,690,000 บาท (เงินอุดหนุน 1,963,700 บาท เป็นเงินรายได้เทศบาลสมทบ 726,300 บาท) 
และได้รับงบประมาณต่อเติมโรงอาหารตามแบบแปลนเทศบาล เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาด 15 x 
25 เมตร สิ้นค่าก่อสร้าง 1,345,600 บาท 
  ปีงบประมาณ 2541 ได้รับงบประมาณสนับสนุนเฉพาะกิจให้ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนตามแบบ
แปลนของเทศบาล เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น ขนาด 10.50 x 18 เมตร ชั้น 1 ,ชั้น 2 และชั้น 3 
จัดเป็นห้องเรียนขนาด 8 x 9 เมตร ชั้นละ 2  ห้องเรียน รวมเป็น 6 ห้องเรียน เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 
กันยายน พ.ศ. 2541 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 
  ปีงบประมาณ 2545 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สูง 4  ชั้น ตามแบบ
มาตรฐาน สน.ศท. 4 / 12 เริ่มก่อสร้าง 30  สิงหาคม  พ.ศ. 2545   แล้วเสร็จเมื่อวันที่  27 เมษายน                       
พ.ศ. 2546  ปีงบประมาณ 2546 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตามแบบมาตรฐาน สน.ศท. 
ชั้นลอย (ปรับปรุง 2545) ใช้งบประมาณ 8,165,000 บาท (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล เป็นเงิน 
4,685,000 บาท และเงินจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล 3,480,000 บาท) 
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  ปีงบประมาณ 2548  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบมาตรฐานสน.ศท. 4/12                 
เริ่มก่อสร้างวันที่ 1  สิงหาคม  พ.ศ. 2548  ขอขยายเวลาการก่อสร้าง 93 วัน แล้วเสร็จตามสัญญาวันที่ 14  
กันยายน  พ.ศ. 2549  ใช้งบประมาณ 9,290,000 บาท (โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 6,910,000  บาท  
บาท และเงินจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล 2,380,000) 
  ส าหรับงบประมาณค่าก่อสร้างที่เป็นเงินงบประมาณของเทศบาลที่ได้จัดสรรเป็นค่าก่อสร้างตั้งแต่                
เปิดเรียนมีดังนี้ 

1. ก่อสร้างเสาธงขนาด ฐานกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร  ตัวเสาธงท าด้วยเหล็กสูง 16 เมตร                          
ใช้งบประมาณการก่อสร้าง เป็นเงิน 130,000 บาท 

2. ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนขนาดสูง 2  เมตร ยาว 10 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงิน 
100,000  บาท 

3. ก่อสร้างถังเก็บน้ าฝนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสูง  7  เมตร  เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50  เมตร  
จ านวน 4 ถังใช้งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงิน 25,000  บาท 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ าหน้าอาคารเรียนขนาดกว้าง  7  เมตร  ยาว  150  เมตร  
ใช้งบประมาณการก่อสร้าง เป็นเงิน 858,800  บาท 

5. ก่อสร้างอ่างล้างหน้า  ล้างมือใช้งบประมาณ เป็นเงิน 20,000  บาท 
 ปัจจุบันเปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีพนักงานครู   50 คน 
นักเรียน 1,177 คน  โดยมีนายพนมไพร ค าขจร  เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญ
การพิเศษ  มีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 3 คน ประกอบด้วย  นางญาณิฐา  พิชฌาโชติภัช                  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ,  นางอรทิพา  เกตุมะยูร รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  และนางแสงเดือน  อิศรานันทศิริ  รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ   
 
 

 รายนามผู้บริหาร ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน 
                  

ล าดับที ่            ชื่อ-สกุล ระยะเวลา 
ด ารงต าแหน่ง 

       ต าแหน่ง  หมายเหตุ 

1 นายบ าเหน็ฎ เพื่อนงาม    10 ต.ค. 2538 
- 

30 ก.ย. 2558 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

2 นางอรทิพา เกตุมะยรู 1 ต.ค. 2558 
- 

1  พ.ย. 2558 

รองผอ.สถานศึกษา รักษาราชการใน
ต าแหน่ง ผอ.สถ. 

3 นายพนมไพร ค าขจร   2  พ.ย. 2558 
– 

ปัจจุบัน 

ผอ.สถานศึกษา  

 
 



  

 

 

ข้อมูลรายช่ือผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อันดับ เลขที่
ต าแหน่ง 

ระดับ
การศึกษา./

คุณวุฒิ 

วิชาเอก /วิชาโท วดป.บรรจ ุ วดป.เกิด เครื่องราชย์
ชั้นสูงสุด 

หมายเหตุ 

 สายบริหารสถานศึกษา          
1. นายพนมไพร ค าขจร ผอ.สถ. คศ.3 05373-1 ป.ตรี (วท.บ.) 

ป.บัณฑิต  
ป.โท (ค.ม.) 

พลศึกษา 
การบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

1 มิ.ย. 2540 8 พ.ย. 2516 ทช. 08-7138-6892 

2. นางอรทิพา เกตุมะยูร รอง ผอ.สถ. คศ.3 20402-1 ป.ตรี (ค.บ.) 
ป.โท (กศ.ม.) 

ภาษาอังกฤษ /บริหาร กศ. 
การบริหารการศึกษา 

1 มิ.ย. 2540 31 ม.ค. 2516 ทช. 09-6596-3645 

3. นางแสงเดือน อิศรานันทศิริ รอง ผอ.สถ. คศ.3 30590-2 ป.ตรี(กศ.บ.) 
ป.บัณฑิต 
ป.โท (ค.ม.) 

ภูมิศาสตร/์บรรณารักษ ์
การบริหารการศึกษา 
หลักสตูรและการสอน 

2 ม.ค. 2529 4 พ.ค. 2505 ทช. 08-6387-7368 

4. นางญาณิฐา พิชฌาโชติภัช รอง ผอ.สถ. คศ.2 00891-1 ป.ตรี (กศ.บ.) 
ป.โท (กศ.ม.) 

ภาษาไทย/แนะแนว 
การบริหารการศึกษา 

30 ม.ค. 2524 8 พ.ค. 2502 ทช. 08-5940-1463 

 สายปฏิบัติการสอน          

5. นางเบญจวรรณ แสวงศิริผล คร ู คศ.2 00908-2 ป.ตรี (ค.บ.) คหกรรมศาสตร ์ 1 พ.ย. 2528 15 ต.ค. 2500 
 

ทช. 08-6142-5142 

6. นางเรณู กู้เกียรติกาญจน์ คร ู คศ.3 00910-2 ป.ตรี (กศ.บ.) ชีววิทยา/การศึกษาผู้ใหญ ่ 19 พ.ค. 2524 9 ส.ค. 2504 ทช. 08-7132-6719 

7. นายนริศ ลาภังยะวิทย์ คร ู คศ.2 00964-2 ป.ตรี (วท.บ.) 
ป.ตรี (ค.บ.) 
ป.บัณฑิต 

เกษตรศาสตร ์
คอมพิวเตอร ์
การบริหารการศึกษา 

1 พ.ค. 2539 15 ก.พ. 2510 ทม. 08-1813-0630 

8. นางกัญญา จรุตานันท์ คร ู คศ.3 01087-2 ป.ตรี (กศ.บ.) คณิตศาสตร์/บริหาร กศ. 1 ธ.ค. 2520 9 มิ.ย. 2499 ทช. 08-4945-6269 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 
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ข้อมูลรายช่ือผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อันดับ เลขที่
ต าแหน่ง 

ระดับ
การศึกษา./

คุณวุฒิ 

วิชาเอก วดป.บรรจ ุ วดป.เกิด เครื่องราชย์
ชั้นสูงสุด 

หมายเหตุ 

9. ว่าง (เดิม นส.เพ็ชรัตน์ คงบ าเพ็ญ) คร ู คศ.2 02100-2 ป.ตรี (ค.บ.) การอนุบาลศึกษา/คหกรรมศาสตร์ 1 มี.ค. 2538 21 พ.ค. 2521   

10. นายวิชยวัฒน์ ท าแกว คร ู คศ.2 06187-2 ป.ตรี (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ/นาฏศลิป ์ 1 ธ.ค. 2547 13 ก.ค. 2518 ทม. 09-0384-8243 

11. นางสาวกรรณิกา เวฬุรัตนะ คร ู คศ.3 08369-2 ป.ตรี (ค.บ.) การประถมศึกษา 25 ม.ค. 2536 17 ก.พ. 2503 ทช. 09-7248-4644 

12. นางพรพิรุณ เปลี่ยนเดชา คร ู คศ.4 11455-2 ป.ตรี (คศ.บ.) 
ป.บัณฑิต 
ป.โท (กศ.ม.) 

คหกรรมศาสตร ์
การบริหารการศึกษา 
หลักสตูรและการสอน 

20 ต.ค. 2526 6 ส.ค. 2503 ป.ช. 08-6815-4944 

13. นางมารุจี สิงห์สวัสดิ์ คร ู คศ.1 12609-2 ป.ตรี (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย 14 ม.ค. 2555 25 ก.พ. 2507 - 08-9666-5013 

14. นางนพวรรณ์ แจ้งสว่าง คร ู คศ.2 12807-2 ป.ตรี (ค.บ.) คณิตศาสตร์/วดัผล
การศึกษา 

1 พ.ค. 2539 17 ม.ค. 2509 ทม. 09-5252-8901 

15. นางมัลลิกา วิชชุกรอิงครัต คร ู คศ.2 13653-2 ป.ตรี (ค.บ.) 
ป.โท (กศ.ม.) 

ภาษาอังกฤษ/นาฏศลิป ์
การบริหารการศึกษา 

30 ก.ย. 2548 13 ก.พ. 2517 ทม. 08-9750-0190 

16. นางส ารวย พนมไพรรัตน์ คร ู คศ.3 13655-2 ป.ตรี (วท.บ.) 
ป.โท (ศษ.ม.) 

เคม ี
หลักสตูรและการสอน 

2 ต.ค. 2543 21 พ.ย. 2514 ทม. 08-2462-1598 
09-4118-5355 

17. นางนรินทร์ทิพย์ ปิยะจันทร์ คร ู คศ.3 14109-2 ป.ตรี (ค.บ.) 
ป.บัณฑิต 

สังคมศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

1 พ.ค. 2540 26 ธ.ค. 2515 ทช. 08-1781-7189 

18. นางสาวธัญพร แก้วแสนสุข คร ู คศ.2 14808-2 ป.ตรี (ค.บ.) 
ป.โท (ค.ม.) 

สังคมศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

7 ก.ค. 2548 20 ก.ค. 2514 ทม. 08-18679-124 

19. นางดลธชา วัจนะเจริญ คร ู คศ.2 14809-2 ป.ตรี (ค.บ.) 
ป.โท (ศษ.ม.) 

ภาษาไทย/นาฏศลิป ์
การบริหารการศึกษา 

1 ส.ค. 2549 22 ม.ค. 2518 - 08-1905-9573 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 
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ข้อมูลรายช่ือผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ของโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจ าปีการศึกษา 2559 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อันดับ เลขที่

ต าแหน่ง 
ระดับ

การศึกษา./
คุณวุฒิ 

วิชาเอก วดป.บรรจ ุ วดป.เกิด เครื่องราชย์
ชั้นสูงสุด 

หมายเหตุ 

20. นางจิตต์ฐิตา จันทรา คร ู คศ.2 14810-2 ป.ตรี (ค.บ.) 
ป.บัณฑิต 

การศึกษาปฐมวัย 
การบริหารการศึกษา 

7 ก.ค. 2548 16 มิ.ย. 2510 ทม. 09-6313-7476 

21. นายสุระพงศ์ เสงี่ยมวงษ์ คร ู คศ.2 14811-2 ป.ตรี (วท.บ.) 
ป.บัณฑิต 
ป.โท (ค.ม.) 

พลศึกษา 
การบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

7 ก.ค. 2548 6 ก.ค. 2515 ทม. 08-1996-1440 

22. นางสุพัตรา ศิริวรรณ คร ู คศ.2 14812-2 ป.ตรี (กศ.บ.) การประถมศึกษา 7 ก.ค. 2548 3 ก.พ. 2506 ทม. 09-2615-9898 

23. นางธัญญลักษณ์ วิริยะไกรกุล คร ู คศ.2 14813-2 ป.ตรี (ค.บ.) 
ป.โท (ศษ.ม.) 

การศึกษาปฐมวัย 
การบริหารการศึกษา 

7 ก.ค. 2548 8 มิ.ย. 2524 - 08-1377-5640 

24. นางสาวธีนาถ ยศยิ่งยง คร ู คศ.2 14814-2 ป.ตรี (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย 7 ก.ค. 2548 10 พ.ค. 2521 ทม. 06-1515-4937 

25. นางทัศสุวรรณ ทองชู คร ู คศ.2 14815-2 ป.ตรี (ค.บ.) ศิลปศึกษา 7 ก.ค. 2548 4 เม.ย. 2518 - 09-0973-0859 

26. นายณเอก อ้ึงเสือ ครู  คศ.1 14816-2 ป.ตรี (วท.บ.) 
ป.บัณฑิต 
ป.โท (กศ.ม.) 

คหกรรม 
วิชาชีพครู 
หลักสตูรและการสอน 

1 ส.ค. 2556 31 มี.ค. 2528 - 08-6840-7046 

27 นางสาวรัตนา พลอยสกุล คร ู คศ.2 14817-2 ป.ตรี (กศ.บ.) พลศึกษา/สุขศึกษา 7 ก.ค. 2548 25 ม.ีค. 2508 - 08-1983-3506 

28 นางสมสุข เขตแวงควง คร ู คศ.1 14818-2 ป.ตรี (ศศ.บ.) 
ป.บัณฑิต 
ป.โท (รป.ม.) 

การจัดการทั่วไป 
หลักสตูรและการสอน 
การปกครองท้องถิ่น 

22 มี.ค. 2542 2 ต.ค. 2513 ตช. 08-5393-8455 

29. นางสาวกฤษณา คนไว คร ู คศ.2 14819-2 ป.ตรี (ค.บ.) ภาษาไทย 7 ก.ค. 2548 11 ส.ค. 2515 - 08-1567-6463 

30. นางศศิรวรรณ ช่วยชูตระกูล คร ู คศ.2 14820-2 ป.ตรี (ค.บ.) พลศึกษา 7 ก.ค. 2548 6 ต.ค. 2498 - 08-1687-0738 

31. นางสาวบุศริน พูลสวัสดิ์ คร ู คศ.2 14821-2 ป.ตรี (ค.บ.) ภาษาไทย/ นาฏศลิป ์ 7 ก.ค. 2548 23 ม.ค. 2511 ทม. 09-4491-3618 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 
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ข้อมูลรายช่ือผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ของโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจ าปีการศึกษา 2559 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อันดับ เลขที่

ต าแหน่ง 
ระดับ

การศึกษา./
คุณวุฒิ 

วิชาเอก วดป.บรรจ ุ วดป.เกิด เครื่องราชย์
ชั้นสูงสุด 

หมายเหตุ 

32. นางอรญา พรมแดน คร ู คศ.2 14822-2 ป.ตรี (ค.บ.) คณิตศาสตร์/จติวิทยาการ
แนะแนว 

7 ก.ค. 2548 16 ต.ค. 2523 - 08-9541-8153 

33. นางสาวดลนภาณ์ เลิศสนธิ์ คร ู คศ.2 14823-2 ป.ตรี (ค.บ.) 
ป.บัณฑิต 

ภาษาไทย/นาฏศลิป ์
การบริหารการศึกษา 

7 ก.ค. 2548 11 พ.ย. 2518 - 08-1575-0138 

34. นางอรุชา หอณรงค์ศิริ คร ู คศ.2 14824-2 ป.ตรี (ค.บ.) 
 
ป.โท (ค.ม.) 

ภาษาอังกฤษ/จิตวิทยาและ
การแนะแนว 
การบริหารการศึกษา 

7 ก.ค.2548 2 มี.ค.2521 - 08-9544-5197 

35. นางลัดดา สวัสดี คร ู คศ.2 14825-2 ป.ตรี (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป 7 ก.ค. 2548 16 ธ.ค. 2509 ทม. 08-6158-7345 

36. นายบุญมี ศรีไพบูลย์ คร ู คศ.2 14826-2 ป.ตรี (กศ.บ.) พลศึกษา/สุขศึกษา 7 ก.ค. 2548 29 ม.ค. 2504 - 08-6906-5949 

37. นางสาวจิตลดา กองแก้ว คร ู คศ.2 14827-2 ป.ตรี (ค.บ.) คอมพิวเตอร ์ 7 ก.ค. 2548 6 พ.ค. 2523 - 08-6601-3452 

38. นางสาวจันทร์เพ็ญ เกรียงไกรสิริกุล คร ู คศ.1 20408-2 ป.ตรี (ค.บ.) 
ป.ตรี (ศศ.บ.) 

คอมพิวเตอร ์
การศึกษาปฐมวัย 

28 ก.ย. 2555 16 มิ.ย. 2527 - 08-9096-1633 
09-3359-9019 

39. นางไพเราะ ส าเนียงหงษ์ คร ู คศ.2 20409-2 ป.ตรี (ค.บ.) สังคมศึกษา 1 ต.ค. 2550 10 ก.ย. 2501 ตม. 08-8869-2622 

40. นางสาวธวัลรัตน์ แก่นจันทร์ คร ู คศ.2 20410-2 ป.ตรี (ค.บ.) เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา/ภาษาอังกฤษ 

1 ต.ค. 2550 30 ธ.ค. 2517 - 09-2489-1117 

41. นางพนอ วงศ์ถีระพงษ์ คร ู คศ.2 20411-2 ป.ตรี (ค.บ.) คหกรรมศาสตร/์อนุบาล
ศึกษา 

1 ต.ค. 2550 14 เม.ย. 2501 ตม. 08-6822-8788 

42. นางสาวชญาพัฒน์ ดอกมะลิ คร ู คศ.2 20412-2 ป.ตรี (ค.บ.) 
ป.โท (ค.ม.) 

การประถมศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

1 ต.ค. 2550 7 ธ.ค. 2522 ทม. 09-0081-4427 

43.  นางเสริม รักชื่อ คร ู คศ.2 20412-2 ป.ตรี (ค.บ.) ภาษาไทย/บรรณารักษ ์ 1 ต.ค. 2550 27 ก.ค. 2503 ตม. 08-8851-6465 
08-5921-9132 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 
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ข้อมูลรายช่ือผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อันดับ เลขที่
ต าแหน่ง 

ระดับ
การศึกษา./

คุณวุฒิ 

วิชาเอก วดป.บรรจ ุ วดป.เกิด เครื่องราชย์
ชั้นสูงสุด 

หมายเหตุ 

44. นายพรศักดิ์ ทับทิม คร ู คศ.2 20414-2 ป.ตรี (ค.บ.) คอมพิวเตอร ์ 1 ต.ค. 2550 8 มิ.ย. 2520 - 09-2852-7987 

45. นายศักดา สุวรรณวงษ์ คร ู คศ.1 23980-2 ป.ตรี (ค.บ.) คณิตศาสตร์/การบรหิารกศ. 15 ต.ค. 2551 5 พ.ค. 2523 ตม. 08-9930-0274 

46. นายธาณี แสงอรุณ คร ู คศ.1 23981-2 ป.ตรี (ศศ.บ.) ดนตรไีทย/ศึกษาศาสตร ์ 18 ธ.ค. 2551 15 ม.ค. 2518 - 08-9932-4458 

47. นางนฤมล ด ารงพานิช คร ู คศ.1 29476-2 ป.ตรี (ค.บ.) คหกรรมศาสตร ์ 1 ธ.ค. 2553 12 ต.ค. 2518 - 08-6141-0668 

48. นางสาวกุสาวดี คุณแก้ว คร ู  คศ.1 27983-2 ป.ตรี (ศศ.บ.) 
ป.บัณฑิต 

ภาษาไทย/เทคโนโลยีทางกศ. 
วิชาชีพครู 

1 ธ.ค. 2553 12 ต.ค. 2527 - 08-1160-7335 

49. นางสาววิภาวดี วาปีเน คร ู คศ.1 30591-2 ป.ตรี (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย/นาฏศลิป ์ 1 ต.ค. 2556 21 ม.ค. 2514 - 08-6525-7417 

50. นางสาวสกุลรัตน์ ยืนยง ครผูู้ช่วย  คผช. 35072-2 ป.ตรี (ศศ.บ.) 
ป.บัณฑิต 
ป.โท (ศษ.ม.) 

การจัดการทั่วไป 
การบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

12 พ.ค. 2557 23 ธ.ค. 2511 - 08-7583-5861 

51. นางรัชฎาวรรณ จุลศักดิ์ ครผูู้ช่วย คผช. 35073-2 ป.ตรี (ค.บ.) 
ป.โท (ศษ.ม.) 

การศึกษาปฐมวัย 
การบริหารการศึกษา 

1 ก.ย. 2557 25 มี.ค. 2527 - 08-1653-3996 

 ครูพนักงานจ้าง          

52. จ่าสิบเอกสมพงษ์ บุญฤทธิ์ พนักงานจ้าง - - ป.ตรี (ค.บ.) คอมพิวเตอร ์  22 เม.ย. 2502 จม. 09-2658-0162 

53. นางสาววัชรี สิงภิรมย์ ผช.
บรรณารักษ์ 

- - ป.ตรี (ศศ.บ.) 
ป.บัณฑิต 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์
วิชาชีพครู 

 29 ธ.ค. 2517 - 08-6113-4292 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 
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ข้อมูลรายช่ือผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อันดับ เลขที่
ต าแหน่ง 

ระดับ
การศึกษา./

คุณวุฒิ 

วิชาเอก วดป. 
ปฏิบัติงาน 

วดป.เกิด เครื่องราชย์
ชั้นสูงสุด 

หมายเหตุ 

 สายสนับสนุนการสอน          
1. นางสาวธภัทร เรืองฉาย ผช.จนท.กง.

และบช. 
-  ปวส. บริหารธรุกิจ 1 ต.ค. 2550 20 ส.ค. 2516 - 08-7604-9226 

2. นางสาวสุพรรษา บังเกิดสุข ผช.จนท.กง.
และบช. 

-  ปวส. การบัญชี 1 มี.ค. 2552 2 ส.ค. 2528 - 08-9606-3891 

3. นางสาวรุ่งทิวา ตันฮะเส็ง ผช.จนท.
ธุรการ 

-  ป.ตรี (บธ.บ.) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 7 ส.ค. 2556 4 ม.ค. 2531 - 08-0104-1496 

4. นางสาวสิรจิันทร ์เกริงก าจรกิจ ผช.จนท.
บันทึกข้อมูล 

-  ปวส. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 4 ก.ค. 2557 15 มิ.ย. 2535 - 08-3585-3789 

5. นายประสาน  วรพันธ์ พนักงานจ้าง 
(นักการภารโรง) 

-  ป.4  1 ธ.ค. 2541 30 ก.ย. 2501 -  

6. นางร าพวน วรพันธ์ พนักงานจ้าง 
(แม่บ้าน) 

-  มศ.5 เกษตร 16 มิ.ย. 2538 31 มี.ค. 2504 - 08-7747-0678 

7. นายอภิชาติ สมชื่อ พนักงานจ้าง 
นักการภารโรง) 

-  ปวช. อิเลคทรอนิกส ์ 5 ก.ค. 2555 20 พ.ย. 2519 - 09-9008-8779 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559  
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 ข้อมูลจ านวนครู  บุคลากร และนักเรียน 
 

ข้อมูลจ านวนครูและบุคลากร (จ าแนกตามคุณวุฒิ) 
 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม (คน) 
หมายเหตุ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา       

- ผู้อ านวยการ - - 1 - 1  
- รองผู้อ านวยการ - - 3 - 3  

รวม - - 4 - 4  
2. ครูผู้สอน       

- ข้าราชการ/พนักงานครู - 33 13 - 46  
- พนักงานจ้าง(สอน) - 2 - - 2  
- อ่ืนๆ (ระบุ) - - - - -  

รวม - 35 13 - 48  
3. บุคลากรสนับสนุน       

- พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 - - - 4  
- พนักงานจ้างทั่วไป 2 - - - 2  
- ลูกจ้างประจ า 1 - - - 1  

รวม 7 - - - 7  
รวมทั้งสิ้น 7 35 17 - 59  

ร้อยละ 11.87 59.32 28.81 - 100.00  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พ.ค. 2559) 

 

 

 

 คู่มือปฏิบัติงานครูและบุคลากร    ปีการศึกษา 2559                                                                      11 



คู่มือปฏิบัติงานครูและบุคลากร   ปีการศึกษา 2559 12 

 

 

 
ข้อมูลจ านวนครูและบุคลากร (จ าแนกตามต าแหน่ง) 

 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม (คน) 
หมายเหตุ 

คศ.4 คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครูผู้ช่วย ไม่มีระดับ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา         

- ผู้อ านวยการ - 1 - - - - 1  
- รองผู้อ านวยการ - 2 1 - - - 3  

รวม - 3 1 - - - 4  
2. ครูผู้สอน         

- ข้าราชการ/พนักงานครู 1 5 29 9 2 - 46  
- พนักงานจ้าง(สอน) - - - - - 2 2  
- อ่ืนๆ (ระบุ) - - - - - - 2  

รวม 1 5 29 9 2 2 50  
3. บุคลากรสนับสนุน         

- พนักงานจ้างตามภารกิจ - - - - - 4 4  
- พนักงานจ้างทั่วไป - - - - - 2 2  
- ลูกจ้างประจ า - - - - - 1 1  

รวม - - - - - 7 7  
รวมทั้งสิ้น 1 8 30 9 2 9 59  

ร้อยละ 1.70 13.56 50.85 15.25 3.39 15.25 100.00  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พ.ค. 2559) 
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ข้อมูลจ านวนชั้นเรียน ห้องเรียน และจ านวนนักเรียน ที่เปิดสอนปกีารศึกษา 2559 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย หมายเหตุ 

ชาย หญิง ต่อห้อง  

ปฐมวัย 1 2 23 33 56 28.00  

ปฐมวัย 2 3 41 37 78 26.00  

ปฐมวัย 3 3 48 52 100 33.33  

รวม 8 112 122 234   

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 65 52 117 39.00  

ประถมศึกษาปีที่ 2 3 59 61 120 40.00  

ประถมศึกษาปีที่ 3 3 52 68 120 40.00  

ประถมศึกษาปีที่ 4 3 57 48 105 35.00  

ประถมศึกษาปีที่ 5 3 45 60 105 35.00  

ประถมศึกษาปีที่ 6 3 48 66 114 38.00  

รวม 18 326 355 681   

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 40 39 79 39.50  

มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 46 27 73 36.50  

มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 46 34 80 40.00  

รวม 6 132 100 232   

รวมทั้งสิ้น 32 570 577 1,147   

(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 เม.ย. 2559) 
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แผนผังแสดงการจัดห้องเรียน /ห้องพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ปีการศึกษา 2559 
 

อาคาร 2 (อาคาร 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง หรือ แบบ สน.ศท.4/12) 
 

อาคาร 3 (อาคาร 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง หรือ แบบ สน.ศท.4/12) 
 

อาคาร 1 อาคาร 3 ชั้น 
 

ชั้น 4 
 
ชั้น 3 
 

ชั้น 2 
 
ชั้น 1 
 

ใต้ถุนโล่ง (โรงอาหาร, ร้านค้าสวัสดิการ, ห้องสุขานักเรียน ชาย-หญิง) 
 

ชั้น 4 
 
ชั้น 3 
 

ชั้น 2 
 
ชั้น 1 
 

ใต้ถุนโล่ง (ที่นั่งรับประทานอาหาร) 
 

ชั้น 3 
 

ชั้น 2 
 

ชั้น 1 
 

131 
 ห้องพัสดุ 

 

132 
 

133 
 

134 
 

135 
 

136 
 

137 
 

138 
 ห้อง ป.1/2 

 
ห้อง ป.1/3 

 
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง Sound Lab. ห้อง ป.2/1 ห้อง ป.2/2 ห้อง ป.2/3 

121 
 ห้องเก็บเอกสาร 

 

122 
 

123 
 

124 
 

125 
 

126 
 

127 
 

128 
 ห้องปฐมวัย 2/1 

 
ห้องปฐมวัย 2/2 

 
ห้องปฐมวัย 2/3 

 
ห้องปฐมวัย 3/1 

 

ห้องปฐมวัย 3/2 
 

ห้องปฐมวัย 3/3 
 

ห้อง ป.1/1 

111 
 

112 
 

113 
 

114 
 

115 
 ห้องประชุม 1 

 
ห้องบริหาร 

 
ห้องสมุด 

 
ห้องปฐมวัย 1/1 

 
ห้องปฐมวัย 1/2 

 

241 
 

242 
 

243 
 

244 
 ห้อง ป.5/2  ห้อง ป.5/3  ห้อง ป.5/1 ห้องคอมพิวเตอร์ 

231 
 

232 
 

233 
 

234 
 ห้องศูนย์การเรียนรู ้ ห้องปฏิบตัิการวทิยาศาสตร์ ห้อง ป.4/2 ห้อง ป.4/1 
 211 

 
212 

 
213 

 
214 

 ห้องพยาบาล / ห้องพักครู ห้อง ป.3/3  ห้อง ป.3/2 ห้อง ป.3/1 
 

321 
 

322 
 

323 
 

324 
 ห้อง E-Learning ห้อง ป.6/1 ห้อง ป.6/2 ห้อง ป.6/3 
 

331 
 

332 
 

333 
 

334 
 ห้อง E-Learning ห้อง ม.3/1 

 
ห้อง ม.3/2 

 
ห้อง ม.1/1 

 

341 
 

342 
 

343 
 

344 
 ห้อง Sound Lab. 

 

ห้อง ม.1/2 ห้อง ม.2/1 
 

ห้อง ม.1/2 
 

อาคารอเนกประสงค์ 

6 7 

5 4 3 1 2 

 
1. ห้องเรียนศิลปะ  
2. ห้องเรียนนาฏศิลป์  
3. ห้องเรียนดนตรีไทย    
4. ห้องเก็บของ  
5.  ห้อง ป.4/3  
6. ห้องพลศึกษา   
7. ห้องเรียนคหกรรม /ธนาคารขยะ 
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ตอนที่ 2 
 

2559 

ทิศทางการพัฒนา 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
 
 

“ลูกพระยาศรีฯ  ลายมือดี  มีปัญญา  ส่งเสริมการเรียนรู้ คู่คุณธรรม  น าสู่สากล  ทุกคนมีส่วนร่วม” 
 
 

พันธกิจ (Mission)   
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
2. สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพ    
4. สนับสนุนด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมใน 
    การจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
6. สร้างบรรยากาศและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงามและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals)  
 
 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
2. บุคลากรมีคุณภาพ 
3. นักเรียนและบุคลากรมีขวัญก าลังใจ 
4. สถานศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนที่น าไปสู่การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
5. นักเรียนมีคุณภาพ 
6. สถานศึกษามีการพัฒนานักเรียนให้มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะ 
7. สถานศึกษามีบรรยากาศและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
8. สถานศึกษามีการบริการที่ดี และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ     
9. คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง 
 
 

อัตลักษณ์ของนักเรียน (Identity) 
 

“ลูกพระยาศรีฯ ลายมือดี มีคุณธรรม” 
 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน (Uniqueness) 
 

“สุขภาพดี มีมารยาทงาม” 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 

 
 
 

 
 ข้อ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ดัชนีตัวชี้วัด ได้แก่ 

1.1 แสดงออกถึงความรักชาติโดยการร่วมร้องเพลงชาติได้อย่างภาคภูมิใจ 
1.2 ปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือได้ 
1.3 แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจริต ดัชนีตัวชี้วัด ได้แก่ 
  2.1 เมื่อพบหรือเก็บสิ่งของมีค่าได้แจ้งครูเพ่ือประกาศหาเจ้าของ 
  2.2 ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้อื่น 
  2.3 ไม่แกล้งหรือท าร้ายผู้อ่ืน 
 ข้อ 3 มีวินัย ดัชนีตัวชี้วัด ได้แก่ 
  3.1 การแต่งกายสุภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียน 
  3.2 การมีกิริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย 
  3.3 ระเบียบแถวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
 ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู้ ดัชนีตัวชี้วัด ได้แก่ 
  4.1 การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
  4.2 การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  4.3 การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ 
 ข้อ 5 อยู่อย่างพอเพียง ดัชนีตัวชี้วัด ได้แก่ 
  5.1 การมีนิสัยรักการออม 
  5.2 ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ 
  5.3 การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
 ข้อ 6 มุ่งม่ันในการท างาน ดัชนีตัวชี้วัด ได้แก่ 
  6.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  6.2 มีความวิริยะ อุตสาหะในการปฏิบัติจนส าเร็จ 
  6.3 มีความละเอียด รอบคอบ 
 ข้อ 7 รักความเป็นไทย ดัชนีตัวชี้วัด ได้แก่ 
  7.1 การมีมารยาทในการไหว้ 
  7.2 การรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของไทย 
  7.3 การใช้ภาษาไทย ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
 ข้อ 8 มีจิตสาธารณะ ดัชนีตัวชี้วัด ได้แก่ 
  8.1 มีน้ าใจ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 
  8.2 รู้จักบ าเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ 
  8.3 เสียสละหรืออุทิศเวลาให้ส่วนรวม 
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 ค าขวัญ  ปรัชญา ตราประจ าโรงเรียน อักษรย่อ และสีประจ าโรงเรียน 

 
ค าขวัญโรงเรียน 

 

วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เปน็โรงเรียนของชุมชน 
 

ปรัชญาการศึกษา 
 

นตฺถิ ปัญญา สมา อาภา “แสงสว่าง เสมอดว้ยปัญญาไม่มี” 
 

 
ตราประจ าโรงเรียน 

  
                                      
 
 
                   

 
 

อักษรย่อของโรงเรียน 
 
                       ท.  

                       ฉ. ช. ๒    
 

 
สีประจ าโรงเรียน 

 
ฟ้า  -   เหลือง 

   สีฟ้า           หมายถึง    แสงสว่าง รอบรู้ ก้าวไกล 
               สีเหลือง       หมายถึง    ความเยือกเย็น อ่อนหวาน มีคุณธรรม 
 
 

 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 

 
ต้นโพธิ์ 
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 แนวทางการจัดการศึกษา 
1. การจัดการศึกษาปฐมวัย  มุ่ งพัฒนาความพร้อมแก่ เด็ กอายุ  3-5 ปี  เพ่ื อให้ เด็ กปฐมวัย                      

ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สั งคม และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อม                   
ในการเข้า รับการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 2. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนา และวางรากฐานชีวิต                 
การเตรียมความพร้อมของเด็ก  ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ และสังคม                 
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม ความรู้ ความสามารถข้ันพื้นฐาน รวมทั้งให้สามารถ
ค้นพบความต้องการ ความสนใจ ความถนัดของตนเอง  ทั้งด้านวิชาการ  วิชาชีพ  ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ และทักษะทางสังคม  โดยให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  และมีจิตส านึกในความเป็นไทย 
 3. การจัดการส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็กและเยาวชน เป็นการจัดการส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงานด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่างหลากหลาย 
 4. การด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการ
ด าเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยเฉพาะกิจกรรมที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น 
 5. การจัดการรณรงค์โรคเอดส์ และยาเสพติด เป็นการจัดอบรมนักเรียน และด าเนินกิจกรรมการ
รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ และยาเสพติด 
 

 ภารกิจของโรงเรียน 
 จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ขั้นพ้ืนฐานสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้  โดยมุ่งเน้นการพ่ึงตนเอง  มีคุณธรรม  มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
 

 นโยบายของโรงเรียน 
1. ส่งเสริมให้เด็กก่อนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  มีความ

พร้อมที่จะเรียนระดับประถมศึกษา โดยด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวการจัดประสบการณ์
ระดับชั้นปฐมวัยอย่างถูกต้องเหมาะสม 

2. พัฒนางานวิชาการ  ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยการติดตามให้ครู           
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และมีสื่อประกอบการเรียนรู้อย่างเพียงพอ  รวมทั้ง           
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริง 

3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  โดยมุ่งให้ผู้เรียน
ประพฤติดี  มีวินัย ใฝ่ความรู้ เชิดชูคุณธรรม 

4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ให้มีคุณลักษณะตามข้อก าหนดด้านเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 

5. ส่งเสริมให้เกิดและก าลังใจแก่คณะครู  โดยใช้หลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสมในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
6. พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่  ให้เกิดความเป็นระเบียบสวยงาม  น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
7. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์  มีสุขนิสัยที่ดี  โดยครูติดตามช่วยแก้ไข

ปรับปรุงอยู่เสมอ 
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8. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย  มีมารยาทที่ดีงาม  โดยครูคอยอบรมสั่งสอน  และตั้ง
กฎระเบียบให้นักเรียนปฏิบัติ 

9. ส่งเสริมให้มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

10. ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข 
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ตอนที่ 3 
 

2559 

การบริหารงานโรงเรียน 
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รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

แผนภูมิการบริหารงานและผู้รับผิดชอบของโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)  ปีการศึกษา 2559 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภารกิจ 
- งานธุรการทางวิชาการ 
  นางสาวจิตลดา กองแก้ว 
- งานกิจกรรมการเรียนการสอน 
  นางนรนิทรท์ิพย ์ปิยะจันทร ์
- งานส่งเสริมวิชาการ 
  นางอรญา พรมแดน 
- งานกลุ่มประสบการณ ์  
  นางสาวกุสาวดี คุณแก้ว 
- งานวัดผลและประเมินผล 
  นางแสงเดอืน อิศรานนัทศิร ิ
- งานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
  นายนรศิ ลาภังยะวิทย ์(หน.) 
  นางธัญญลกัษณ์ วิริยะไกรกุล 
- งานอืน่ๆ ที่สถานศึกษาก าหนด 
  นางกญัญา จรตุานนัท ์
  นางสาวกฤษณา คนไว 
  นางไพเราะ ส าเนียงหงษ ์
  นางสาวจันทร์เพญ็ เกรียงไกรสริิกลุ 
  นายวิชยวัฒน์ ท าแกว 
  นายณเอก อึ้งเสือ 
 
 
    
    
    

 

ภารกิจ 
- งานเกณฑ์เด็กเข้าเรียน 
  นางสาวดลนภาณ์ เลศิสนธิ ์
- งานบริการด้านสุขภาพ 
  นางสาวดลนภาณ์ เลศิสนธิ ์
  นางพรพิรณุ เปลี่ยนเดชา 
- งานบริการอาหารกลางวัน 
  นางเบญจวรรณ แสวงศิรผิล 
- งานบริการแนะแนว 
  นางพนอ วงศ์ถีระพงษ ์
- งานบริการห้องสมุด 
  นางสาววัชรี  สิงภิรมย์ 
- งานระบบดูแลนักเรียน 
  นางสุพตัรา ศิริวรรณ 
- งานกิจกรรมสวัสดิการร้านค้า 
  นางเสริม รกัชื่อ (หน.) 
  นางศศิรวรรณ ช่วยชูตระกูล 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
  นางส ารวย พนมไพรรตัน ์
- งานส่งเสริมความปลอดภัย 
  จ่าสิบเอกสมพงษ์ บุญฤทธิ ์
- งานป้องกันยาเสพติด  
  นางสาวธวัลรัตน์ แกน่จันทร ์
- งานอ่ืนๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  นางสมสุข เขตแวงควง   
  นางมัลลิกา วิชชุกรอิงครตั 
   
   
 
    

ภารกิจ 
- งานธุรการทั่วไป 
  นางมารุจี สิงห์สวัสดิ ์
- งานสารบรรณ 
  นางสาวธัญพร แก้วแสนสุข 
- งานการเงิน และบญัช ี
  นางสาวกรรณกิา เวฬุรัตนะ 
- งานพัสดุและครุภณัฑ ์
  นางอุรุชา หอณรงค์ศริ ิ
- งานอืน่ๆ ที่สถานศึกษาก าหนด 
   นางสาวธภัทร เรืองฉาย 
   นางสาวสุพรรษา บังเกิดสุข 
   นางสาวรุ่งทิวา ตันฮะเสง็ 
   นางสาวสิริจันทร์ เกริงก าจรกิจ 
 
 

ภารกิจ 
- งานแผนงานโครงการเกี่ยวกบับุคลากร 
  นางเรณู กู้เกียรตกิาญจน ์
- งานจัดบุคลากร 
  นางอรทพิา  เกตุมะยรู 
- งานสร้างขวัญและบ ารุงขวัญ 
  นางสาววิภาวดี วาปีเน 
- งานอืน่ๆ ที่สถานศึกษาก าหนด 
  นางธัญญลกัษณ์ วิริยะไกรกุล 

ภารกิจ 
- งานวางแผนด้านอาคาร 
  นางนพวรรณ์ แจ้งสว่าง 
- งานรกัษาความสะอาดและสุขาภบิาล 
  นางลัดดา สวัสด ี
  นางสาวธีนาถ ยศยิ่งยง 
- งานจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอ้ม 
  นางญาณิฐา พิชฌาโชตภิัช 
- งานการใชอ้าคารสถานที ่
  นางนพวรรณ์ แจ้งสว่าง 
- งานจัดสถานทีบ่รกิาร 
   นางนฤมล ด ารงพานิช 
- งานอืน่ๆที่สถานศึกษาก าหนด 
   นายธาณี แสงอรุณ 
   นายสุระพงศ์ เสงี่ยมวงษ ์
   นางจิตต์ฐิตา จันทรา 
   นางทศัสุวรรณ ทองชู   

ภารกิจ 
- งานชุมชนมีส่วนร่วม 
  นางมารุจี สิงห์สวัสดิ ์
- งานร่วมกิจกรรมชุมชน 
   นางสาวชญาพฒัน์ ดอกมะล ิ
- งานประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 
  นางสาวธวัลรัตน์ แกน่จันทร์ (หน.) 
  นางสาวสกุลรตัน์ ยนืยง 
- งานให้บรกิารชุมชน 
  นางดลธชา วัจนะเจรญิ 
- งานเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน 
  นางรัชฎาวรรณ จุลศกัดิ ์
- งานอืน่ๆ ที่สถานศึกษาก าหนด 
  นางบศุรนิ พูลสวัสดิ ์
  นายพรศกัดิ์ ทบัทิม 
  นายบญุมี ศรีไพบูลย ์

ผู้อ านวยการกองการศกึษา 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร               
และวิชาการ 

 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน 

งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานธุรการ การเงินและพัสดุ งานบุคลากร งานอาคารสถานที่ งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

ผู้บริหารเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

นายพนมไพร   ค าขจร 

นางญาณิฐา พิชฌาโชติภัช 

 

    นางเรณู กู้เกียรตกิาญจน ์

 
นางสาวกรรณกิา เวฬุรัตนะ นางสาวธวัลรัตน์ แกน่จันทร ์

 
นางนพวรรณ์ แจ้งสว่าง นางเบญจวรรณ แสวงศิรผิล 

หมายเหตุ   แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียน  ปรับปรุงตามแนวทางการบริหารงาน 
               ขององค์กรปกครองท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
               กระทรวงมหาดไทย 
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นางแสงเดือน อิศรานันทศิริ 

 

นายนรศิ ลาภังยะวิทย ์

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นางอรทิพา เกตุมะยูร 

 

นางสาวรัตนา พลอยสกุล   
นายศกัดา สุวรรณวงษ์  
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โครงสร้างบุคลากรรับผิดชอบการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ปีการศึกษา 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

คณะท างาน 
- นางสาวจิตลดา กองแก้ว 
- นางลดัดา สวัสด ี
- นางอรญา พรมแดน 
- นางสาวกุสาวดี คณุแก้ว 
- นางธญัญลักษณ์ วิริยะไกรกุล 
- นางกัญญา จรตุานันท ์
- นางสาวกฤษณา คนไว 
- นางไพเราะ ส าเนียงหงษ ์
- นางสาวจันทรเ์พญ็ เกรียงไกรสิรกิุล 
- นายวิชยวัฒน์ ท าแกว 
- นายณเอก อึ้งเสอื 
 
 
 

คณะท างาน 
- นางสาวดลนภาณ์ เลศิสนธิ ์
- นางพรพิรณุ เปลี่ยนเดชา 
- นางเบญจวรรณ แสวงศริผิล 
- นางพนอ วงศ์ถีระพงษ ์
- นางสาววัชรี  สิงภิรมย ์
- นางสพุตัรา ศิริวรรณ 
- นางเสริม รกัชื่อ 
- นางศศิรวรรณ ช่วยชูตระกลู 
- นางส ารวย พนมไพรรัตน ์
- จ่าสิบเอกสมพงษ์ บญุฤทธิ ์
- นางสมสุข เขตแวงควง 
- นางมัลลิกา วิชชุกรอิงครตั 
- นางสาวรัตนา พลอยสกุล   
- นายศักดา สุวรรณวงษ ์
 
 
 

คณะท างาน 
- นางมารุจี สิงห์สวัสดิ ์
- นางสาวธัญพร แก้วแสนสุข 
- นางอรุุชา หอณรงคศ์ิร ิ
- นางสาวธภัทร เรืองฉาย 
- นางสาวสุพรรษา บังเกดิผล 
- นางสาวรุ่งทิวา ตนัฮะเส็ง 
- นางสาวสิริจันทร์ เกริงก าจรกิจ 
 
 

คณะท างาน 
- นางนรินทร์ทพิย์ ปิยะจันทร ์
- นางสาววิภาวดี วาปีเน 
- นางธัญญลักษณ์ วิริยะไกรกุล 
  * (หน.ช่วงชั้นทกุคน) 

คณะท างาน 
- นางลดัดา สวัสด ี
- นางสาวธีนาถ ยศยิ่งยง 
- นางนฤมล ด ารงพานิช 
- นายธาณี แสงอรณุ 
- นายสุระพงศ์ เสงี่ยมวงษ ์

- นางจิตต์ฐติา จันทรา 

- นางทศัสุวรรณ ทองชู   
 
 

คณะท างาน 
- นางมารุจี สิงห์สวัสดิ ์
- นางสาวชญาพัฒน์ ดอกมะล ิ
- นางสาวธวัลรัตน์ แก่นจันทร ์
- นางดลธชา วัจนะเจรญิ 
- นางรัชฎาวรรณ จุลศักดิ ์

- นางสาวสกุลรัตน์ ยืนยง 
- นางบุศริน พูลสวัสดิ ์

- นายพรศักดิ์ ทบัทิม 
- นายบญุมี ศรีไพบูลย ์

 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

นายพนมไพร  ค าขจร 
(ผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายนริศ ลาภงัยะวิทย ์
(หน.งานวิชาการ) 

นางสาวธวัลรัตน์ แกน่จันทร์ 
(หน.งานกิจการนักเรียน) 

นางสาวกรรณิกา เวฬุรัตนะ 
(หน.งานธุรการ การเงินและพัสดุ) 

นางเรณู กูเกียรติกาญจน ์
(หน.งานบุคลากร) 

นางนพวรรณ์ แจง้สว่าง 
(หน.งานอาคารสถานที่) 

นางเบญจวรรณ แสวงศิริผล 
 (หน.งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนชุมชน) 

ผู้บริหารเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
 

นางแสงเดือน อิศรานันทศิริ 
 (รองผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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นางญาณิฐา พิชฌาโชตภิัช 
 (รองผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

 

นางอรทิพา เกตมุะยูร 
 (รองผู้อ านวยการสถานศึกษา) 
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โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

การกองการศกึษา 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

นายพนมไพร  ค าขจร 
(ผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ
วิชาการ 

 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน 

งานธุรการทางวิชาการ 
 

(นางสาวจิตลดา กองแก้ว) 

นางแสงเดือน อิศรานันทศิริ 
(รองผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

 

นายนริศ ลาภงัยะวิทย ์
 (หัวหนา้งานวิชาการ) 

 

งานกิจกรรมการเรยีน
การสอน 

(นางนรินทร์ทิพย์ ปิยะจันทร์) 

งานส่งเสริมวชิาการ 
 

(นางอรญา พรมแดน) 
 

งานกลุ่มประสบการณ ์
 

(นางสาวกุสาวดี คุณแก้ว) 
 

งานวัดผลและ
ประเมินผล     

(นางแสงเดือน อิศรานันทศิริ) 

งานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา     

(นายนรศิ ลาภังยะวิทย์) 
(นางธัญญลกัษณ์ วิริยะไกรกุล) 

 

 

งานอ่ืนๆ 
(นางกัญญา จรุตานันท์) 
(นางสาวกฤษณา คนไว) 

(นางไพเราะ ส าเนียงหงษ์) 
(นางสาวจันทร์เพ็ญ เกรียงไกรสิรกิุล) 

(นายวิชยวัฒน์ ท าแกว) 
(นายณเอก อึ้งเสือ) 

 
 
 

 

นักเรียน 
 

คร ู
 

บุคลากรในโรงเรียน 
 

ผู้ปกครอง 
 

ชุมชน 
ผู้เกี่ยวข้อง /

หน่วยงาน / องค์กร 
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ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิชาการ 
นายนริศ ลาภังยะวิทย์ 

งานธุรการทางวิชาการ 
 

(นางสาวจิตลดา กองแก้ว) 
 

งานกิจกรรมการเรยีน
การสอน 

(นางนรินทร์ทิพย์ ปิยะจันทร์) 
  
 

งานส่งเสริมวชิาการ 
 

(นางอรญา พรมแดน) 
 
 

กลุ่มประสบการณ ์
 

(นางสาวกุสาวดี คุณแก้ว) 
 

วัดผลและประเมินผล   
        

(นางแสงเดือน อิศรานันทศิริ) 
 
 

ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา     

(นายนรศิ ลาภังยะวิทย์) 
(นางธัญญลกัษณ์ วิริยะไกรกุล) 

 
 

งานอ่ืนๆ 
(นางกัญญา จรตุานันท์) 
(นางสาวกฤษณา คนไว) 

(นางไพเราะ ส าเนียงหงษ์) 
(นางสาวจันทร์เพ็ญ เกรียงไกรสิริกุล) 

(นายวิชยวัฒน์ ท าแกว) 
(นายณเอก อึ้งเสือ) 

 
 

 การจัดท าแผนงาน 
โครงการและปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

 ทะเบียนและสถิต ิ/ 
ข้อมูลสารสนเทศ 

 การจัดห้องเรียน 
 การจัดห้องหรือสถานที่

สนับสนุนการสอน 
 

 

 หลักสูตรและเอกสาร 
 การเรียนการสอน 
 การจัดท าก าหนดการ

สอนและแผนการสอน 
 การปฏิบัตกิารสอน 
 การปรับปรุงและ

พัฒนาการปฏิบัติการ
สอนและกลุ่ม
ประสบการณ์ 

 การผลิตและใช้ส่ือการ
เรียนการสอน 

 การวิจยัในชั้นเรียน 
 การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยใช้
โครงงาน 

 

 การสอนซ่อมเสริม 
 การส่งเสริมความถนัด

และความสามารถทาง
วิชาการ 

 การจัดงานห้องสมุด 
 การนิเทศภายใน 
 

 จัดตั้งคณะกรรมการ 
 การจัดท าแผนพัฒนา

กลุ่มประสบการณ์ 
 ก าหนดโครงการตาม

กลุ่มประสบการณ์    
สรรหาบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ติดตามการด าเนินงาน
ของกลุ่มประสบการณ์ 
ประเมินผลการปฏิบัต ิ
และสรุปงาน 

 

 งานวัดและประเมินผล
การเรียนตามระเบียบ
การวัดผลและ
ประเมินผล 

 การท าคลังข้อสอบ 
 

 วางแผนการด าเนินงาน ,
การจัดเตรียมเอกสาร
การประเมิน, การติดตาม
การประกันคุณภาพ, การ
สอบประเมิน, สรุปผล , 
เขียนรายงานสรุป 

 

 งานด้านวิชาการอืน่ๆ      
ที่ไม่ได้ระบุไว ้
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โครงการ / กิจกรรม ตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งานวิชาการ 
(นายนริศ ลาภังยะวทิย์) 

) 

งานธุรการทางวิชาการ 
 

(นางสาวจิตลดา กองแก้ว) 
 

งานกิจกรรมการเรยีน
การสอน 

(นางนรินทร์ทิพย์ ปิยะจันทร์) 
  
 

งานส่งเสริมวชิาการ 
 

(นางอรญา พรมแดน) 
 
 

กลุ่มประสบการณ ์
 

(นางสาวกุสาวดี คุณแก้ว) 
 
 

วัดผลและประเมินผล 
 

(นางแสงเดือน อิศรานันทศิริ) 
 

ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา     

(นายนรศิ ลาภังยะวิทย์) 
(นางธัญญลกัษณ์ วิริยะไกรกุล) 

 
 

งานอ่ืนๆ 
(นางกัญญา จรตุานันท์) 
(นางสาวกฤษณา คนไว) 

(นางไพเราะ ส าเนียงหงษ์) 
(นางสาวจันทร์เพ็ญ เกรียงไกรสิริกุล) 

(นายวิชยวัฒน์ ท าแกว) 
(นายณเอก อึ้งเสือ) 

 
 
 
 

การจัดท าขอ้มูล
สารสนเทศ (sis), 
Local Schools. 
 

 

 โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน  

 โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

 โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 

 

 โครงการนิเทศภายใน 
 โครงการคนดีศรีสุนทร 
 โครงการเตรียมความ

พร้อมเพื่อทดสอบ
ความสามารถทาง
วิชาการ 

 โครงการศูนย์การเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

 โครงการส่งเสริม
ความสามารถทาง
วิชาการ 

การจดัตั้งคณะกรรมการ 
1. ภาษาไทย 
 โครงการวันสุนทรภู่  
 โครงการวันภาษาไทย 
 โครงการส่งเสริมการอ่าน 
 โครงการลูกพระยาศรีฯ 
ลายมือสวย ด้วยมอืเรา 
2. คณิตศาสตร ์
 โครงการค่ายคณิตศาสตร ์
3. วิทยาศาสตร ์
 โครงการสัปดาห์
วิทยาศาสตร ์
4. สังคมศึกษาฯ 

     โครงการแข่งขันตอบ
ปัญหาสังคมฯ  

5 สุขศึกษาและพลศึกษา 
      โครงกรแข่งขันกีฬาสี
ภายใน 
      โครงการส่งเสริม
ศักยภาพทางด้านกฬีา 

 
 

 โครงการวัดและ
ประเมินผลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 โครงการประกนัคุณภาพ
ภายใน (SAR) 
-ระดับการศึกษาปฐมวัย 
-ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้สู่ โลกกว้าง 

 โครงการวันอ าลา
สถานศึกษา 
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6. ศิลปศึกษา 
      โครงการส่งเสริมศกัยภาพด้านศิลปะ 
      โครงการส่งเสริมศกัยภาพทางดนตร ี

7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   โครงการแข่งขนัทกัษะคอมพิวเตอร์ให้กบันักเรียน 
   โครงการส่งเสรมิอาชีพให้กับนักเรียน 
8. ภาษาต่างประเทศ 
    โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 
 9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      โครงการค่ายส่งเสรมิการเรียนรู้วชิาลกูเสอื-เนตรนาร ี
10. กลุ่มปฐมวัย 
    โครงการส่งเสรมิความสามารถและทกัษะการเรียนรู้ของเดก็
ปฐมวัย 
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โครงสร้างการบริหารงานบุคลากร ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

การกองการศกึษา 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

นายพนมไพร  ค าขจร 
(ผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

งานแผนงานโครงการเกี่ยวกบั
บุคลากร 

(นางนรินทร์ทิพย์ ปยิะจันทร์) 

นางอรทิพา เกตมุะยูร 
(รองผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

 

นางเรณู กู้เกยีรติกาญจน์ 
 (หัวหนา้งานบุคลากร) 

 

งานการจัดบุคลากร 
 

(นางอรทิพา เกตุมะยูร) 

งานสร้างขวัญและบ ารุงขวัญ 
 

(นางสาววิภาวด ีวาปีเน) 
 

งานอ่ืนๆ 
 

(นางธัญญลักษณ์ วิรยิะไกรกุล) 

 

นักเรียน 
 

คร ู
 

บุคลากรในโรงเรียน 
 

ผู้ปกครอง 
 

ชุมชน 
ผู้เกี่ยวข้อง /

หน่วยงาน / องค์กร 
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ขอบข่ายการบริหารงานบุคลากร ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบุคลากร 
(เรณู กู้เกียรตกิาญจน์) 

 

งานแผนงานโครงการเกี่ยวกบั
บุคลากร 

(นางนรินทร์ทิพย์ ปยิะจันทร์) 
 

งานการจัดบุคลากร 
 

(นางอรทิพา เกตุมะยูร) 
 
 

งานสร้างขวัญและบ ารุงขวัญ 
 

(นางสาววิภาวด ีวาปีเน) 
 

งานอ่ืนๆ 
 

(นางธัญญลักษณ์ วิรยิะไกรกุล) 
 

 ส ารวจสภาพปัญหา และความ
ต้องการด้านบุคลากรของโรงเรียน 

 ส ารวจปัญหาและความต้องการ
ของบุคลากรในโรงเรียน 

 ด าเนินตามแผนงานและโครงการ 
 การติดตามและประเมินผล 
 

 รวบรวมข้อมูลเกีย่วกับวุฒิ
การศึกษา  ประสบการณ์  ความ
สนใจ และความถนัดของบุคลากร
จากทะเบยีนประวัติ  การสอบถาม 
หรือการส ารวจ 

 ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อจัด
บุคลากรเข้าปฏบิัติงานให้ตรงตาม
ภารกิจ 

 มอบหมายให้บุคลากรแต่ละคน
ปฏิบัติงาน 

 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  

 
 

 จัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้ตรง
ความต้องการของบุคลากร 

 จัดให้มีการเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
และ เจตคติที่ดีต่อการท างานให้แก่
บุคลากรตามความต้องการ ความ
จ าเป็น ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 ส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพและมีคุณธรรม 

 

 งานด้านบุคลากรอื่นๆ  ที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ 
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โครงการ / กิจกรรมตามขอบข่ายการบริหารงานบุคลากร ปีการศึกษา 2559 
โรงเรยีนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานบุคลากร 
(นางเรณู กู้เกียรติกาญจน์) 

งานแผนงานโครงการเกี่ยวกบั
บุคลากร 

(นางนรินทร์ทิพย์ ปยิะจันทร์) 
 

งานการจัดบุคลากร 
 

(นางอรทิพา เกตุมะยูร) 
 

งานสร้างขวัญและบ ารุงขวัญ 
 

(นางสาววิภาวด ีวาปีเน) 
 

งานอ่ืนๆ 
 

(นางธัญญลักษณ์ วิรยิะไกรกุล) 
 

การจัดท าอัตราก าลัง 
 

 ส ารวจปญัหาและความตอ้งการของ
บุคลากร 
 

การจัดท าแฟ้มพัฒนางาน 
 

การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 

 โครงการประชุมบุคลากร 
 

 โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

 โครงการพัฒนาศักยภาพของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 

การสร้างขวัญและก าลังใจ 

การตรวจสุขภาพประจ าป ี
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โครงสร้างการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

การกองการศึกษา 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

นายพนมไพร  ค าขจร 
(ผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

งานธุรการทั่วไป 
(นางมารุจี สิงห์สวัสดิ์) 

นางอรทิพา เกตมุะยูร 
 (รองผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

 
นางสาวกรรณิกา เวฬุรัตนะ 

(หัวหน้างานการธุรการ การเงินและพัสดุ) 
 

งานสารบรรณ 
(นางสาวธัญพร แก้วแสนสุข) 

 

งานการเงินและบัญช ี
(นางสาวกรรณิกา เวฬุรัตนะ) 

 

งานพัสดุและครภุัณฑ ์
(นางอุรุชา หอณรงค์ศิริ) 

 

 

นักเรียน 
 

คร ู
 

บุคลากรในโรงเรียน 
 

ผู้ปกครอง 
 

ชุมชน 
ผู้เกี่ยวข้อง /

หน่วยงาน / องค์กร 
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งานอ่ืนๆ 
(นางสาวธภัทร เรืองฉาย) 

(นางสาวสุพรรษา บังเกดิผล) 
(นางสาวรุ่งทิวา ตันฮะเส็ง) 

(นางสาวสิริจันทร์ เกริงก าจรกิจ) 
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ขอบข่ายการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานธุรการ การเงินและพัสดุ 
(นางสาวกรรณิกา เวฬุรตันะ) 

 

งานธุรการทั่วไป 
(นางมารุจี สิงห์สวัสดิ์) 

 
 

งานการเงินและบัญช ี
(นางสาวกรรณิกา เวฬุรัตนะ) 

 
 
 

งานพัสดุและครภุัณฑ ์
(นางอุรุชา หอณรงค์ศิริ) 

 
 
 

งานอ่ืนๆ 
(นางสาวธภัทร เรืองฉาย) 

(นางสาวสุพรรษา บังเกดิผล) 
(นางสาวรุ่งทิวา ตันฮะเส็ง) 

(นางสาวสิริจันทร์ เกริงก าจรกิจ) 
  จัดให้มีแผนงาน โครงการ และ

ปฏิทินปฏบิัติงาน 
 จัดให้มีทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ 
 จัดท าทะเบียนประวัติพร้อมทั้ง

ทะเบียนสถิติข้อมูลบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน 

 ด าเนินการในเร่ืองทะเบียนนักเรียน 
บัญชีเรียกชื่อ  สมุดหมายเหตุ
รายวัน สมุดเยี่ยม สมุดลงเวลา    
ท าทะเบียนประกาศนียบัตร  
ทะเบียนคุม ป.04,  ป.05 และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝา่ยธุรการ 
โดยมีการติดตามตรวจสอบให้เป็น
ปัจจุบัน 

 จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้ อุปกรณ์
อ านวยความสะดวก  ที่เอื้อตอ่งาน
สารบรรณ เช่น ตู้เก็บเอกสาร  
แฟ้ม พิมพ์ดีด  เครื่องอัดส าเนา
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ 

 

 แต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติงาน 
 จัดท าแผนงานและปฏิทิน

ปฏิบัติงานประจ าปี และระยะยาว 
 จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ  โดย

จัดให้มีแฟ้มงานก าหนดรหัสของ
หนังสือให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 

 มีการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือเป็น
ปัจจุบัน 

 ด าเนินงานสารบรรณของโรงเรียน
ตามระเบียบข้อบังคับของทาง
ราชการ 

 ติดตามและประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข 

 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
เมื่อสิ้นแผน 

 
 

 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน
พัสดุของโรงเรียน 

 ส ารวจความตอ้งการ/ความขาดแคลน 
และด าเนินการจัดหา จดัสรร พัสดุ
ครุภัณฑ์ให้ตรงกับความตอ้งการและให้
ถูกตอ้งตามระเบียบของทางราชการ 

 จ าหน่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์ ให้ถูกตอ้งตาม
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ  ครุภัณฑ์ของ
ทางราชการ 

 มีการลงทะเบียนบัญชีพัสด ุ และ
ทะเบียนครุภัณฑ์ถกูต้อง บันทกึรหัส
ครุภัณฑ์อย่างครบถว้นและเป็นปัจจุบัน 

 มีการควบคุมตรวจสอบ  การจัดซือ้-จัด
จ้าง และจัดสรรพัสดุ  ครุภัณฑ์ให้เป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการ 

 มีการตรวจสอบ และรายงานพัสดุ 
ตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบของทาง
ราชการ 

 

 งานด้านธุรการ การเงินแลพัสดุอื่นๆ  
ที่ไม่ได้ระบุไว้ 

 
 
 
 
 

งานสารบรรณ 
(นางสาวธัญพร แก้วแสนสุข) 

 

 จัดต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน จัดท า
บัญชี ตรวจสอบและกรรมการรับ-ส่งเงิน 

 จัดหาเอกสาร  หนังสือเกี่ยวกับการเงินและ
บัญชีไว้ให้บุคลากรใช้อ้างอิงและเป็นคู่มือ
ปฏิบัติงาน 

 จัดให้มีการปฏิบัติงานตามระเบียบและ
ข้อบังคับ ว่าด้วยการเงินและการพัสดุ 

 วางแผนการใช้เงินของโรงเรียนให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของงาน โครงการและเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากที่สุด 

 ใช้จ่ายเงินตามแผนของโรงเรียน 
 จัดเก็บเอกสารการเงินและบัญชีอย่างเป็น

ระบบ 
 ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ทุกครั้งที่มีการรับ-จ่ายลงบัญชีการเงินของ
โรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็น
ปัจจุบัน 

 แจ้งการใช้จ่ายเงินให้บุคลากรทราบ เมื่อ
สิ้นสุดกิจกรรม/โครงการ และเมื่อสิ้น
งบประมาณ 
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โครงการ / กิจกรรมตามขอบข่ายการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานธุรการ การเงินและพัสดุ 
(นางสาวกรรณิกา เวฬุรัตนะ) 

 

งานธุรการทั่วไป 
(นางมารุจี สิงห์สวัสดิ์) 

 

งานการเงินและบัญช ี
(นางสาวกรรณิกา เวฬุรตันะ) 

 
 

งานพัสดุและครภุัณฑ ์
(นางอุรุชา หอณรงค์ศิริ) 

 
 

งานอ่ืนๆ 
(นางสาวธภัทร เรืองฉาย) 

(นางสาวสุพรรษา บังเกดิผล) 
(นางสาวรุ่งทิวา ตันฮะเส็ง) 

(นางสาวสิริจันทร์ เกริงก าจรกิจ) 
 
 
 

การจัดท าแฟ้มทะเบียนประวัติ
พนักงานครูและบุคลากร 

 

การจัดเก็บหนังสือราชการ 
 
 

 โครงการส ารวจและจัดซื้อ วัสดุและ 
ครุภัณฑ์ 

 โครงการซ่อม/บ ารุง วัสดุ และ
ครุภัณฑ์ 
 

 

 
 
 
 
 
 

งานสารบรรณ 
(นางสาวธัญพร แก้วแสนสุข) 

 โครงการจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษา 
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- แผนพัฒนาการศึกษาสามป ี
- แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
- แผนพัฒนาประจ าปีการศึกษา 
 

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนบุาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 โครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) 
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โครงสร้างการบริหารงานกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

การกองการศึกษา 
เทศบาลต าบลบางวัว 

นายพนมไพร  ค าขจร 
(ผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

งานเกณฑเ์ดก็เข้าเรียน 
 

(นางสาวดลนภาณ์ เลศิสนธิ์) 

นางญาณิฐา พิชฌาโชตภิัช 
(รองผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

 

นางสาวธวัลรตัน์ แก่นจันทร์ 
 (หน.งานกิจการนักเรียน) 

 

งานบรกิารด้านสุขภาพ 
 

(นางสาวดลนภาณ์ เลศิสนธิ์) 
(นางพรพริุณ เปลีย่นเดชา) 

งานบรกิารอาหารกลางวัน 
 

(นางเบญจวรรณ แสวงศิรผิล) 
 

งานบรกิารแนะแนว 
 

(นางพนอ วงศ์ถีระพงษ์) 
 

 

นักเรียน 
 

คร ู
 

บุคลากรในโรงเรียน 
 

ผู้ปกครอง 
 

ชุมชน 
ผู้เกี่ยวข้อง /

หน่วยงาน / องค์กร 

งานบรกิารหอ้งสมุด 
 

(นางสาววัชรี  สิงภิรมย์) 

 

 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

งานบรกิารช่วยเหลอื
นักเรียนที่ขาดแคลน 
(นางสุพตัรา ศิริวรรณ) 

งานสวัสดิการร้านค้า 
 

(นางเสริม รักชือ่) 
(นางศศริวรรณ ช่วยชูตระกูล) 

 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 

(นางส ารวย พนมไพรรัตน์) 

งานส่งเสริมความปลอดภัย 
 

(จ่าสบิเอกสมพงษ์ บญุฤทธิ์) 

งานปอ้งกนัยาเสพติด 
 

(นางสาวธวัลรัตน์ แกน่จันทร์) 

งานอื่นๆ ที่ได้ระบ ุ
(นางสมสุข เขตแวงควง) 

(นางมัลลิกา วิชชุกรอิงครัต) 
(นางสาวรัตนา พลอยสกุล) 
(นายศกัดา สุวรรณวงษ์) 
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ขอบข่ายการบริหารงานกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการนกัเรียน 
(นางสาวธวัลรัตน์ แก่นจันทร์) 

 

 จัดกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์สง่เสรมิ
ให้เด็กในวัยเรียนเข้า
เรียน 

 โรงเรียนและชุมชน
ร่วมกันรณรงค์การเข้า
เรียนอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง 

 ประเมินผลและน าผล
การประเมินไปปรับปรงุ
การด าเนินงาน 

 

งานเกณฑเ์ดก็ 
เข้าเรียน 

 
(นางสาวดลนภาณ์ เลศิสนธิ์) 

 

งานบรกิารด้านสุขภาพ 
 

(นางสาวดลนภาณ์ เลศิสนธิ์) 
(นางพรพริุณ เปลีย่นเดชา) 

 

บรกิารอาหารกลางวัน 
 
 

(นางเบญจวรรณ แสวงศิรผิล) 
 

งานบรกิารแนะแนว 
 
 

(นางพนอ วงศ์ถีระพงษ์) 
 
 
 

งานบรกิารหอ้งสมุด 
 
 

(นางสาววัชรี  สิงภิรมย์) 
 
 
 

งานบรกิารช่วยเหลอื
นักเรียนที่ขาดแคลน 

 
(นางสุพตัรา ศิริวรรณ) 

 

งานกิจกรรมสวัสดกิาร
ร้านค้า 

 

(นางเสริม รักชือ่) 
(นางศศริวรรณ ช่วยชูตระกูล) 

 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 
 

(นางส ารวย พนมไพรรัตน์) 

งานส่งเสริมความ
ปลอดภัย 

 
(จ่าสิบเอกสมพงษ์ บญุฤทธิ์) 

 

งานปอ้งกนัยาเสพติด 
 
 

(นางสาวธวัลรัตน์ แกน่จันทร์) 
 

 จัดท าระเบียนสุขภาพของ
นักเรียนทุกคน บันทึกข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน 

 จัดบรกิารสุขภาพนักเรียน 
เช่น จัดให้มีหอ้งพยาบาล 
บริการเวชภัณฑ์และอปุกรณ์
ต่างๆ บรกิารตรวจสุขภาพ
นักเรียน บริการน้ าดื่มที่
สะอาด บรกิารตรวจวัด
สายตา บริการด้านทัน
สุขภาพ บริการช่ังน้ าหนัก
และวัดส่วนสงูของนักเรียน 
ฯลฯ 

 จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน
สุขภาพอนามัยแก่นักเรียน 
เช่น การอบรม การจัด
นิทรรศการ การจัดป้ายนิเทศ 
ฯลฯ 

 ด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ด้านสุขภาพอนามัย
ของนักเรียน ด้วยวิธีการต่างๆ 

 ติดตามประเมินผลการบริการ
ด้านสุขภาพอนามัยและน าผล
การประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรงุ การจัดบริการให้ดี
ข้ึน 
 

 จัดเกบ็ข้อมลูนักเรียน ที่
ขาดแคลนอาหารกลางวัน
และขาดสารอาหารให้เป็น
ปัจจุบัน 

 จัดบรกิารอาหารกลางวัน 
ตามสภาพความพร้อมของ
โรงเรียนในรูปแบบต่างๆ 
เช่น อาหารจานเดียว 
อาหารชุด ฯลฯ 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมการฝึก
สุขนิสัยที่ดี ในการ
รับประทานอาหารเป็น
ประจ า 

 จัดสถานทีร่ับประทาน
อาหารให้เป็นสัดส่วนและ
สะอาด 

 ประเมินผลและน าผลการ
ประเมินไปปรบัปรุงการ
ด าเนินงาน 

 

 เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัว
นักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อ
เป็นข้อมลูพื้นฐานในการ
จัดบรกิารแนะแนว 

 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดบรหิารแนะ
แนวนักเรียนด้วยวิธีการต่างๆ 
เช่น ศึกษาเอกสารประชุม
อบรม เชิญวิทยากรภายนอก 
ฯลฯ 

 จัดกิจกรรมแนะแนวอย่าง
สม่ าเสมอและทั่วถึง  โดยใช้
เทคนิควิธีการหลากหลาย
และเหมาะสมตามสภาพ
ปัญหาของนักเรียน  หรือตาม
วัตถุประสงค์ เช่น บริการ
ศึกษาและรวบรวมข้อมลู
รายบุคคล บริการสนเทศ 
บริการให้ค าปรึกษา ฯลฯ 

 ประเมินผลการด าเนินงาน 
และน าผลการประเมินไปใช้
ในการปรับปรุงการจัดบริการ
แนะแนว ตลอดจนน าข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ในการวาง
แนวทางช่วยเหลือนกัเรียนใน
ด้านส่วนตัวและสังคม 

 

 จัดให้มหี้องสมุดเพื่อบริการ
นักเรียนอย่างทั่วถึง 

 จัดวัสดุ  อุปกรณ์ห้องสมุด
ให้เพียงพอ 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
ห้องสมุด 

 ประเมินผลการด าเนินงาน
และน าผลการประเมินไปใช้
ในการปรับปรุงการ
จัดบรกิารห้องสมุดต่อไป 

 

 เก็บรวบรวมข้อมูลนกัเรียนที่
ขาดแคลนให้เป็นปัจจุบัน 

 แสวงหาเงินทุนหรือสิ่งของ
จากชุมชนหรอืเอกชนเพื่อ
น ามาสนับสนุนใหบ้รกิารแก่
นักเรียนที่ขาดแคลน 

 จัดบรกิารช่วยเหลือนกัเรียน
ที่ขาดแคลนอย่างทั่วถึงทกุคน 
โดยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียนมาก
ที่สุด เช่น การแจกเสื้อผ้า 
เครื่องเขียน แบบเรียน 
ทุนการศึกษา เครื่องอปุโภค
บริโภค ฯลฯ 

 ติดตามประเมินผลการ
ให้บรกิาร เพือ่ปรับปรุงการ
ให้ความช่วยเหลือต่อไป 

 

 จัดให้มีกจิกรรมร้านค้า
สวัสดิการ 

 จัดท าหลักฐานเอกสาร
ต่างๆ เช่น ทะเบียน
ระเบียบข้อบังคับของ
ร้านค้าสวัสดิการการ
จัดท าบญัชี 

 ส่งเสริมให้นกัเรียนมสี่วน
ร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมร้านค้า 

 ติดตามประเมินผลการ
ให้บรกิาร เพือ่ปรับปรุง
และให้ความช่วยเหลือ
ต่อไป 

 

 จัดกิจกรรมเพื่อฝกึให้
นักเรียนมีพฤติกรรมด้าน
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
เช่น 

- จัดให้มสีภานักเรียน 
- ส่งเสริมให้นกัเรียนรูจ้ัก

ระเบียบวินัย สิทธิ และ
หน้าที ่

- จัดกิจกรรมส่งเสริม
นักเรียนให้กล้าแสดงออก
อย่างถูกต้อง 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี 
ตลอดจนรู้จกัรบัฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

- จัดให้มีตู้แสดงความ
คิดเห็นในโรงเรียน 

 ติดตามประเมินผลการจัด
กิจกรรม เพื่อปรับปรงุ
วิธีด าเนินการให้เกิด
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 มีการส ารวจอาคาร
สถานท่ีและบริเวณ
รอบๆ  โรงเรียนท่ีจะ
ท าให้เกิดอุบัติเหตุหรือ
เป็นอันตรายต่อ
นักเรียน 

 ด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเพื่อให้
นักเรียนมีความ
ปลอดภัยขณะท่ีอยู่ใน
โรงเรียน 

 จัดกิจกรรมส่งเสริม
อบรมนักเรียน โดย
เน้นให้นักเรียนมี
ลักษณะนิสัยติดตัว 
“เร่ืองปลอดภัยไว้
ก่อน” 

 ติดตามประเมินผลด้าน
การป้องกัน แก้ไข
ปัญหา และการจัด
กิจกรรม 

 

 จัดท าแผนหรือมาตรการ
ในการป้องกันสิ่งเสพติด
ในโรงเรียน 

 จัดกิจกรรมใหส้อดคลอ้ง
กับมาตรการ การป้องกัน
ยาเสพติดในโรงเรียน 

 ร่วมมือกบัชุมชน หรือ
องค์กรต่างๆ  ในการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ในรูปแบบต่างๆ 

 จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทุกกลุม่ประสบการณ์
ที่เน้นทักษะกระบวนการ
คิด กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการ
การปฏิเสธ     สิ่งเสพติด 

 

งานอื่นๆที่สถานศึกษาก าหนด 
(นางสมสุข เขตแวงควง) 

(นางมัลลิกา วิชชุกรอิงครัต) 
(นางสาวรัตนา พลอยสกุล) 
(นายศกัดา สุวรรณวงษ์) 
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โครงการ / กิจกรรมตามขอบข่ายการบริหารงานกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการนกัเรียน 

(นางสาวธวัลรัตน์ แก่นจันทร์) 

 

 โครงการรับสมัคร
นักเรียนใหม่  

งานเกณฑเ์ดก็ 
เข้าเรียน 

 
(นางสาวดลนภาณ์ เลศิสนธิ์) 

 

งานบรกิารด้านสุขภาพ 
 

(นางสาวดลนภาณ์ เลศิสนธิ์) 
(นางพรพริุณ เปลีย่นเดชา) 

 
 
 

บรกิารอาหารกลางวัน 
 
 

(นางเบญจวรรณ แสวงศิรผิล) 
 
 
 
 

งานบรกิารแนะแนว 
 
 

(นางพนอ วงศ์ถีรพงษ์) 
 
 
 

งานบรกิารหอ้งสมุด 
 
 

(นางสาววัชรี  สิงภิรมย์) 
 
 
 

งานบรกิารช่วยเหลอื
นักเรียน 

ที่ขาดแคลน 
(นางสุพตัรา ศิริวรรณ) 

 

งานกิจกรรมสวัสดกิาร
ร้านค้า 

(นางเสริม รักชือ่) 
(นางศศริวรรณ ช่วยชูตระกูล) 

 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 

(นางส ารวย พนมไพรรัตน์) 

งานส่งเสริมความ
ปลอดภัย 

 
(จ่าสิบเอกสมพงษ์ บญุฤทธิ์) 

 

งานปอ้งกนัยาเสพติด 
 
 

(นางสาวธวัลรัตน์ แกน่จันทร์) 
 

 โครงการอนามัยโรงเรียน 

 
 โครงการอาหาร

กลางวนั  
 โครงการแนะแนว   โครงการพัฒนา

ห้องสมุด  
- กิจกรรมบรรณารักษ์
อาสา 
- กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 
- กิจกรรมพัฒนา
ห้องสมุด  

 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถ่ิน 
(ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน) 

 โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา 
  

งานสวัสดิการร้านค้า  โครงการสภา
นักเรียน  

 โครงการส่งเสริม
ความปลอดภัยใน
โรงเรียน 

 โครงการรณรงค์ต่อต้าน         
ยาเสพติด 

งานอื่นๆ (นางสมสุข เขตแวงควง) (นางมัลลิกา วิชชุกรอิงครตั) (นางสาวรัตนา พลอยสกุล) (นายศักดา สุวรรณวงษ์) 
 โครงการวันไหว้ครู  
 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  
 โครงการเข้าค่ายพัฒนาจิต  
 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 
 โครงการประกวดมารยาท 
 โครงการน้องเคารพพี ่
 โครงการส่งเสริมการออม 
 โครงการธนาคารขยะ 
 โครงการท าบุญวันพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
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โครงสร้างการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

การกองการศกึษา 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

นายพนมไพร  ค าขจร 
(ผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางญาณิฐา พิชฌาโชตภิัช 
(รองผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

 

นางนพวรรณ์ แจง้สว่าง 
 (หัวหนา้งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม) 

 

งานวางแผนด้านอาคาร 
 

(นางนพวรรณ์ แจ้งสว่าง) 

งานรักษาความสะอาดและ
สุขาภิบาล 

(นางลัดดา สวัสดี) 
(นางสาวธีนาถ ยศยิ่งยง) 

 

 

นักเรียน 
 

คร ู
 

บุคลากรในโรงเรียน 
 

ผู้ปกครอง 
 

ชุมชน 
ผู้เกี่ยวข้อง /

หน่วยงาน / องค์กร 

 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
 

งานจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม 

(นางญาณิฐา พิชฌาโชติภัช) 
 

งานการใช้อาคารสถานท่ี 
 

(นางนพวรรณ์ แจ้งสว่าง) 

งานจัดสถานที่บริการ 
 

(นางนฤมล ด ารงพานิช) 
 

งานอื่นๆ 
(นายธาณี แสงอรุณ) 

(นายสุระพงศ์ เสง่ียมวงษ์) 
(นางจิตต์ฐิตา จันทรา) 
(นางทัศสุวรรณ ทองชู) 
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ขอบข่ายการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
(นางนพวรรณ์ แจ้งสว่าง) 

 

งานวางแผนด้านอาคาร 
 

(นางนพวรรณ์ แจ้งสว่าง) 
 

งานรักษาความสะอาดและ
สุขาภิบาล 

(นางลัดดา สวสัดี) 
(นางสาวธีนาถ ยศยิ่งยง) 

 
 
 

งานจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม 

(นางญาณิฐา พิชฌาโชติภัช) 
 

งานการใช้อาคารสถานท่ี 
 

(นางนพวรรณ์ แจ้งสว่าง) 
 

งานจัดสถานที่บริการ 
 

(นางนฤมล ด ารงพานิช) 
 

งานอื่นๆ 
(นายธาณ ีแสงอรุณ) 

(นายสุระพงศ์ เสงีย่มวงษ์) 
(นางจิตต์ฐิตา จันทรา) 
(นางทัศสุวรรณ ทองชู) 

  มีแผนงาน / โครงการ และ
ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 จัดต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
ตามแผน 

 แผนผังแสดงแผนแม่บท 
(MASTER PLAN) 

 

 ความสะอาด 
- บริเวณโรงเรียนสะอาดเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 
- อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ  โดยทั่วไปสะอาด 
- ด าเนินการดูแลด้านความ

สะอาดรอบๆ บริเวณใน
โรงเรียน 

 การสุขาภิบาล 
- มีระบบระบายน้ าที่ดี ไม่มีน้ าขัง 
- มีระบบน้ าน้ าที่ใช้แล้วมาใช้

ประโยชน์ได้อีก 
- ส้วมใช้งานได้ดีไม่มีกลิ่นเหม็น 
- จัดโรงอาหารได้ถูกหลัก

สุขาภิบาล และจัดเก็บอุปกรณ์
การประกอบอาหารอย่างมี
ระบบ 

- จัดท าบ่อดักไขมัน 
 

 ความร่มรื่น 
- จัดสภาพบริเวณโรงเรียนให้

สะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ร่มรื่นสวยงาม 

- มีไม้ยืนต้นและไม้ประดับ
เหมาะสมกับสถานที่ 

 การตกแต่งบริเวณอาคาร 
- จัดสวนหย่อม หรือสื่อกลางแจ้ง

ที่เหมาะสมกับสถานที่ 
- จัดตกแต่งบริเวณอาคารอย่าง

สวยงาม  และสะอาดตาทุกจุด 
 สถานที่พักผ่อน 
- จัดให้มีศาลา ซุ้ม มุมพักผ่อน  

หรือที่นั่งนอกอาคาร 
- จัดสถานที่ให้นักเรียนได้เล่น

ออกก าลังอย่างเหมาะสม 
 

 ใช้อาคารสถานที่ให้เกิด
ประโยชนอ์ย่างเหมาะสม 

 ให้บริการด้านสถานทีแ่ก่
ชุมชนและส่วนราชการอืน่ๆ 

 มีการซ่อมแซมแก้ไข  ส่วนที่
ช ารุดให้อยู่ในสภาพใชก้ารได้
ดี 

 จัดหาพัสดุ อุปกรณ ์ 
เครื่องมือเครือ่งใช้  
สนับสนุนการพัฒนาอาคาร
สถานที่ มกีารตอ่เตมิ 
ดัดแปลงให้มีสภาพทีด่ีขึ้น
กว่าเดมิ 

 

 จัดให้มีโรงเรียนอาหารหรือ
สถานที่รับประทานอาหารให้
เพียงพอเหมาะสม 

 จัดให้มีห้องพยาบาล บรกิาร
แกน่ักเรียนที่เจ็บป่วย 

 จัดให้มีน้ าดืม่ ที่ล้างมือ ส้วม 
ที่ถกูสุขลกัษณะเพียงพอ 

 จัดให้มีห้องกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียน เพื่อบรกิารด้านวัสดุ
อุปกรณ์  การเรียนและอืน่ๆ 
ในราคาถกู 

 

 งานด้านอาคารสถานที่อืน่ๆ
ที่ไม่ได้ระบุไว ้
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โครงการ / กิจกรรมตามขอบข่ายการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
(นางนพวรรณ์ แจ้งสว่าง) 

 

งานวางแผนด้านอาคาร 
 

(นางนพวรรณ์ แจ้งสว่าง) 
 

งานรักษาความสะอาดและ
สุขาภิบาล 

(นางลัดดา สวสัดี) 
(นางสาวธีนาถ ยศยิ่งยง) 

 
 
 

งานจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม 

(นางญาณิฐา พิชฌาโชติภัช) 
 

งานการใช้อาคารสถานท่ี 
 

(นางนพวรรณ์ แจ้งสว่าง) 
 

งานจัดสถานที่บริการ 
 

(นางนฤมล ด ารงพานิช) 
 

งานอื่นๆ 
 

(นายธาณ ีแสงอรุณ) 
(นายสุระพงศ์ เสงีย่มวงษ์) 

(นางจิตต์ฐิตา จันทรา) 
(นางทัศสุวรรณ ทองชู) 

   โครงการ Cleaning daily 
 โครงการประกวดความ

สะอาดในชั้นเรียน  
 

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ในโรงเรียน 

 โครงการปรับปรุง และ
ซ่อมแซมอาคารสถานที่  

 โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้ 

 
 

คู่มือปฏิบัติงานครูและบุคลากร    ปีการศึกษา 2559                                                                               38 
 



คู่มือปฏิบัติงานครูและบุคลากร   ปีการศึกษา 2559 39 

 

 
 

โครงสร้างการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การกองการศึกษา 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

นายพนมไพร  ค าขจร 
(ผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางญาณิฐา พิชฌาโชตภิัช 
(รองผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

 

นางเบญจวรรณ แสวงศิริผล 
 (หัวหน้างานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน) 

 

งานชุมชนมีส่วนร่วม 
 

(นางมารุจี สิงห์สวัสดิ์) 

งานร่วมกิจกรรมชุมชน 
 

(นางสาวชญาพัฒน์ ดอกมะลิ) 
 

 

นักเรียน 
 

คร ู
 

บุคลากรในโรงเรียน 
 

ผู้ปกครอง 
 

ชุมชน 
ผู้เกี่ยวข้อง /

หน่วยงาน / องค์กร 

 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
 

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 

(นางสาวธวัลรัตน์ แก่นจันทร์) 
(นางสาวสกุลรัตน์ ยืนยง) 

งานเสริมเสร้างความสัมพันธ์
ชุมชน 

(นางรัชฎาวรรณ จุลศักดิ์) 

งานอื่นๆ 
 

(นางสาวบุศริน พูลสวัสดิ์) 
(นายพรศักดิ์ ทับทิม) 
(นายบุญมี ศรีไพบูลย์) 

 
 

งานให้บริการชุมชน 
 

(นางดลธชา วัจนะเจริญ) 
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โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
(นางเบญจวรรณ แสวงศิริผล) 

 

งานชุมชนมีส่วนร่วม 
 

(นางมารุจี สิงห์สวัสดิ)์ 
 

งานร่วมกิจกรรมชุมชน 
 

(นางสาวชญาพัฒน์ ดอกมะลิ) 
 

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 

(นางสาวธวัลรัตน์ แก่นจันทร์) 
(นางสาวสกุลรัตน์ ยืนยง) 

 

งานเสริมเสร้างความสัมพันธ์
ชุมชน 

(นางรัชฎาวรรณ จุลศกัดิ์) 
 
 

งานอื่นๆ 
(นางบุศริน พูลสวัสดิ์) 
(นายพรศักดิ์ ทับทิม) 
(นายบุญมี ศรีไพบูลย์) 

 

 มีคณะกรรมการการศึกษา
ของโรงเรียน 

 จัดประชุมปรึกษาหารือ
เกี่ยวกบัการศึกษาและ
กิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนระหว่าง
ผู้ปกครอง  ผู้น าชุมชน
หรือคณะกรรมการศึกษา
กับบุคลากรในโรงเรียน 

 

 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
กับชุมชน  และองค์กร
ต่างๆ ตามเทศกาลและวัน
ส าคัญ 

 

 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่างๆ ให้
ครอบคลุมงานของ
โรงเรียนและ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่  
และประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 จัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างผู้ปกครอง  ชุมชน 
และองค์กรต่างๆ ขึ้นใน
โรงเรียน 

 มีผู้ปกครอง  ชุมชน และ
องค์กรต่างๆ  ให้การ
สนับสนุนทุนทรัพย์  และ
แหล่งวิทยากรมาเสริมการ
เรียนรู้แก่โรงเรียน 

 

 งานด้านความสัมพันธ์กับ
ชุมชนอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ 

 

งานให้บริการชุมชน 
 

(นางดลธชา วจันะเจริญ) 
 

 รวบรวมข้อมูลเกีย่วกับ
บุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  
อาคารสถานที่ที่โรงเรียน
สามารถให้บริการแก่
ชุมชนได้ 

 มีการบริการทางวิชาการ 
บุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  
อาคารสถานที่แก่ชุมชน 
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โครงการ / กิจกรรมตามขอบข่ายการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
(นางเบญจวรรณ แสวงศิริผล) 

 

งานชุมชนมีส่วนร่วม 
 

(นางมารุจี สิงห์สวัสดิ)์ 
 

งานร่วมกจิกรรมชุมชน 
 

(นางสาวชญาพัฒน์ ดอกมะลิ) 
 

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 

(นางสาวธวัลรัตน์ แก่นจันทร์) 
(นางสาวสกุลรัตน์ ยืนยง) 

 

งานเสริมเสร้างความสัมพันธ์
ชุมชน 

(นางรัชฎาวรรณ จุลศักดิ์) 
 

งานอื่นๆ 
(นางบุศริน พูลสวัสดิ์) 
(นายพรศักดิ์ ทับทิม) 
(นายบุญมี ศรีไพบูลย์) 

 
  โครงการประชุมผู้ปกครอง  

 โครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 โครงการร่วมกิจกรรมกบั
ชุมชน  
- กิจกรรมวันครู 
- กิจกรรมลอยกระทง 
- กิจกรรมสงกรานต์ 
- กิจกรรมเข้าพรรษา 
- กิจกรรมวันมาฆบูชา 
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมวันสถาปนาเทศบาล 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาชุมชน 
ฯลฯ 

 โครงการเข้าวัดวันพระ  
 

 

 โครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน  
- เว็บไซด์ 
- แผ่นพับ 
- วารสาร 
- ป้ายประชาสัมพันธ ์
- วีดีทัศน ์
   ฯลฯ 

 

 โครงการวนัพ่อแห่งชาต ิ 
 โครงการวนัแมแ่ห่งชาต ิ
 โครงการตน้กล้าคุณธรรม 
 โครงการสนับสนุนการใช้

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทยในท้องถิ่น 

 โครงการเย่ียมบ้านนักเรียน  

 

งานให้บริการชุมชน 
 

(นางดลธชา วัจนะเจริญ) 
 

 โครงการให้บริการแก่ชมุชน  
- ด้านวชิาการ 
- ด้านบุคลากร 
- ด้านอาคารสถานที ่
- ด้านวัสดุ อุปกรณ ์
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รายละเอียดขอบข่ายของงานบริหารโรงเรียน 
 

1. งานวิชาการ 
 

งานวิชาการเป็นงานหลัก  หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้
สถานศึกษาให้มากที่สุด  ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว  
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น  และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย  ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนา
หลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล  ประเมินผล  รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน  ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

งานวิชาการ  เป็นหัวใจของการท างานในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผลผลิต คือ นักเรียน ให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามเป้าหมายของหลักสูตร องค์ประกอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ 
ได้แก่ ผู้บริหาร ซึ่งท าหน้าที่บริหารและบริการหลักสูตร ครูผู้สอนเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียน                   
การสอน นักเรียนเป็นผลผลิตของการจัดการด้านวิชาการ โปรแกรมการเรียนการสอนเป็นแกนหลักของการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นส่วนสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินงานด้านวิชาการ 
ขอบข่ายของงานวิชาการ  ประกอบด้วย 

1. งานธุรการทางวิชาการ 
2. งานวัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. งานส่งเสริมวิชาการ 
4. งานกลุ่มประสบการณ์ 
5. งานวัดผลและประเมินผล 
6. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

แนวทางด าเนินงานวิชาการ 
1. งานธุรการด าเนินงาน 
 1.1 การจัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน 

1.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
1.1.2   ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็น 
1.1.3  ท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี และแผนระยะยาว 
1.1.4  ท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
1.1.5  เขียนโครงการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน 
1.1.6  ด าเนินงานตามขั้นตอนในโครงการ 
1.1.7  ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน 
1.1.8  ปรับปรุงและพัฒนางานหลักการประเมินผล 
1.1.9  ประเมินและสรุปรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
1.1.10 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1.1.11 ปรับแผนงานเพื่อแก้ปัญหา / หรือพัฒนาการปฏิบัติงาน 
1.1.12 ประเมินผลและสรุปรายงานเมื่อสิ้นแผนงาน 
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 1.2  ทะเบียน สถิติ 
1.2.1  จัดท าทะเบียนวุฒิทางการศึกษา ความถนัด และความสามารถของครู 

 1.2.2  จัดท าทะเบียนการเข้ารับการอบรมและสัมมนาของครู รวบรวมรายงานผลการเข้ารับการอบรม 
1.2.3  จัดท าสถิติผลการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มประสบการณ ์
1.2.4  จัดท าสถิติการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพของนักเรียนที่จบชั้นสูงสุด 
1.2.5  จัดท าทะเบียนครูเข้าท าการสอนแทน 
1.2.6  จัดท าทะเบียนวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน 
1.2.7  จัดท าบัญชีชั้นเรียน 

 1.3  การจัดห้องเรียน 
1.3.1  สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน ได้แก่ 

- ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความปลอดภัย 
- แสงสว่างเพียงพอ  ไม่ร้อนอบอ้าว อากาศถ่ายเทได้ดีและปราศจากสิ่งรบกวน 

1.3.2  วัสดุ  ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็น เหมาะสมกับสภาพและวัยของเด็ก เช่น ชั้นวางของ  โต๊ะเก้าอ้ี                 
ตู้เก็บเครื่องใช้ / อุปกรณ์  กระบะทราย สัญลักษณ์ ของชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ แผนที่ประเทศไทย  
ตารางสอน  ชื่อครูประจ าชั้นและสถิติของนักเรียน ป้ายสมาชิกในห้องเรียนข้อตกลงของห้อง 

1.3.3  มุมเสริมประสบการณ์ เช่น มุมหนังสือ มุมสื่อ มุมแสดงผลงานของนักเรียน 
1.3.4   ป้ายนิเทศเพ่ือสรุปบทเรียนหรือเร้าความสนใจในการศึกษาค้นคว้า 

1.4  การจัดห้องหรือสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องโสต / สื่อ
วัสดุอุปกรณ์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องวัดผล ห้องพยาบาล เรือนเพาะช า         
โรงฝึกงาน ฯลฯ 

1.4.1  จัดเป็นสัดส่วน  สะดวกต่อการเรียนการสอน 
1.4.2  สะอาด  เป็นระเบียบและปลอดภัย 
1.4.3  จัดวัสดุ  ครุภัณฑ์  เป็นหมวดหมู่และอยู่ในสภาพใช้การได้ 
1.4.4  มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือครู  แผนการสอน หนังสือส าหรับค้นคว้า 
1.4.5  มีตารางและแผนการใช้ รวมทั้งสถิติการใช้ 
1.4.6  มีปา้ยนิเทศท่ีเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับแผนการสอน 
1.4.7  มีกฎระเบียบการใช้ห้อง 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1  หลักสูตรและเอกสารการเรียนการสอน 

2.1.1  หลักสูตร 
  2.1.1.1  สร้างและ/หรือปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับนักเรียนและท้องถิ่นมีข้ันตอน ดังนี้ 
  -  วิเคราะห์ด้วยความต้องการของท้องถิ่น โดยจัดประชุมสัมมนาศึกษาเอกสาร หรือเชิญ

วิทยากรมาให้ความรู้ 
  -  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพท้องถิ่น ซึ่งชุมชนอาจมีส่วนร่วมด้วย 
  -  การสร้างหรือปรับปรุงหลักสูตรท าได้หลายวิธี เช่น การปรับกิจกรรมการเรียนการสอน 

การปรับหรือเพ่ิมเติม รายละเอียดเนื้อหา การพัฒนาวิธีสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยจัดท าใน
รูปแบบของเอกสารแผนการสอน 

  2.1.1.2  ใช้หลักสูตรที่สร้างหรือปรับปรุงขึ้น 
  2.1.1.3  ประเมินผลและสรุปรายงานผลการใช้หลักสูตรที่สร้างและ/ปรับปรุงขึ้น 
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2.1.2  เอกสารการเรียนการสอน  จัดหาเอกสารประกอบการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ 
  - หลักสูตร  ก าหนดการสอน  คู่มือครู  แนวการสอน  หนังสือเรียน  เสริมบทเรียน 
  - บทเรียนส าเร็จรูป  แบบฝึก ฯลฯ 
2.2  การจัดท าก าหนดการสอนและแผนการสอน 

2.2.1 สิ่งที่ควรศึกษาก่อนจัดท าแผนการสอน 
  2.2.1.1 ศึกษาหลักสูตร  เพ่ือดูจุดประสงค์ของเนื้อหารายวิชาแต่ละรายวิชาที่จะสอน 

พิจารณาค าอธิบายรายวิชา  ซึ่งกล่าวถึงแนวจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเนื้อหาสาระส าคัญและ
จุดประสงค์การเรียนรู้การสอนในรายวิชานั้นๆ 

  2.2.1.2  ศึกษาคู่มือหลักสูตรเอกสารคู่มือการสอนเพ่ือให้เข้าใจจุดเน้นเข้าใจบทบาทของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน เข้าใจกระบวนการพ้ืนฐาน เช่น กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการท างาน  เป็นต้น 

  2.2.1.3  ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรเนื้อหาวิชา จุดประสงค์ของหลักสูตร และจุดประสงค์ของ
รายวิชา เพื่อมาก าหนดหัวข้อเนื้อหาย่อยๆ  จุดประสงค์ปลายทาง และจุดประสงค์น าทาง 

  2.2.1.4  ศึกษาตัวอย่างแนวการสอนเพ่ือดูสาระส าคัญ ดูจุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวอย่าง
กิจกรรมการเรียนการสอน แนวทางการประเมินผล เพื่อผู้สอนจะสามารถเลือกสรรกิจกรรมการเรียนการสอน
มาใช้ในการสร้างความสนใจให้กับนักเรียนและให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งจะส่งผลให้การใช้
หลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  2.2.1.5 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเขียนแผนการสอน  เช่น เอกสารความรู้ส าหรับ
ครู  หนังสืออ่านประกอบส าหรับนักเรียนเพ่ือให้ผู้สอนได้เตรียมมีขอบข่ายของความรู้ เตรียมจัดสื่อและอุปกรณ์
ประกอบการสอน 

  2.2.1.6  จัดท าแผนการสอนโดยครูจะต้องพิจารณาหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาประกอบ 
เช่น หนังสือค้นคว้า  อ้างอิง สาระส าคัญส าหรับครู หนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน วัสดุส าหรับนักเรียนฝึก
ปฏิบัติข้อทดสอบส าหรับวัดผลและประเมินผลนักเรียน 

2.2.2  องค์ประกอบของแผนการสอน  แผนการสอนที่สมบูรณ์ จะต้องประกอบด้วย หัวข้อต่อไปนี้  
คือ  ชื่อเรื่อง จ านวนคาบ  สาระส าคัญ  จุดประสงค์การเรียนรู้  เนื้อหา  กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการ
เรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผล 

2.2.3  แผนการสอนที่ดีควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ประการ คือ 
  2.2.3.1  เป็นแผนการสอนที่มีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ได้ลงมือปฏิบัติให้มากที่สุด  โดยครู

เป็นเพียงผู้คอยชี้น าส่งเสริมหรือกระตุ้นให้กิจกรรมที่ผู้เรียนด าเนินการไปตามความมุ่งหมาย 
  2.2.3.2  เป็นแผนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบค าตอบหรือท างานส าเร็จด้วย

ตนเอง  โดยครูพยายามลดบทบาทจากผู้บอกค าตอบมาเป็นผู้คอยกระตุ้นด้วยค าถามหรือปัญหาให้ผู้เรียนคิด
แก้หรือหาแนวทางไปสู่ความส าเร็จในการท ากิจกรรมเอง 

  2.2.3.3  เป็นแผนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ  มุ่งให้ผู้เรียนรับรู้และน ากระบวนการไปใช้จริง 
  2.2.3.4  เป็นแผนการสอนที่ส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น 
2.3 การปฏิบัติการสอน 

2.3.1  เตรียมการสอนตามแนวการสอนที่จัดท าไว้ 
2.3.2  ด าเนินการสอนตามแผนการสอน 
2.3.3  ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่นได้ตามสภาพเหตุการณ์ในขณะสอน 
2.3.4  กิจกรรมการเรียนการสอนให้ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางโดยมีครูเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน 
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2.3.5 ฝึกทักษะกระบวนการเน้นตามลักษณะของกลุ่มประสบการณ์ 
2.3.6  บันทึกผลการสอนหลังการสอนในช่องหมายเหตุของแผนการสอน 
2.3.7  จัดการสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

2.4  การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการสอนและกลุ่มประสบการณ์ 
2.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย ครูหัวหน้ากลุ่มประสบการณ์และครูผู้สอน 
2.4.2 วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุ  และแนวทางการพัฒนา 
2.4.3 วางแผนและจัดท าโครงการ/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ปัญหา และหรือ

พัฒนาการปฏิบัติการสอน 
2.4.4 ด าเนินงานตามแผนและโครงการ 
2.4.5 ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ 
2.4.6 ปรับปรุงและพัฒนางานหลังการประเมินผล 
2.4.7 ประเมินผลและสรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
2.4.8 ประเมินผลและสรุปรายงานเมื่อสิ้นแผนงาน 

2.5 การผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน 
2.5.1 ศึกษาหลักสูตร / แนวทางจัดประสบการณ์ คู่มือครู ระเบียบต่างๆ เพ่ือพิจารณาถึงเอกสาร 

สิ่งพิมพ์ สื่อ ที่จะน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบทุกกลุ่ม ประสบการณ์ / แผนการจัด
ประสบการณ์ / รายวิชา / ทุกระดับชั้น 

2.5.2 วางแผนการจัดหา / จัดท าสื่อขึ้นใช้ประกอบการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน/การสร้าง
เสริมประสบการณ์ 

2.5.3 รวบรวมรายการสื่อท่ีจะด าเนินการจัดหา / จัดท า โดยแยกเป็น 
-  สื่อที่ไม่สามารถผลิตได้ เช่น เอกสารประกอบหลักสูตร / แนวการจัดประสบการณ์ หนังสือ

ส่งเสริมการอ่าน โสตทัศนศึกษา ฯลฯ ให้จัดซื้อจากเงินงบประมาณ หรือ ขอรับบริจาค 
-  สื่อที่ผลิตเองได้ เช่น บัตรค า บัตรภาพ ชุดการสอน บทเรียนส าเร็จรูป หุ่นมือ บล็อก เกมส์

หรือสื่ออ่ืนๆ ตามสภาพท้องถิ่นให้วางแผนร่วมกันจัดท าขึ้นใช้ตามจุดประสงค์และลักษณะวิชาครบทุกกลุ่ม
ประสบการณ์  

2.5.4 ด าเนินการจัดหา / ผลิตสื่อตามท่ีวางแผน รวบรวมไว้พร้อมจัดท ารายละเอียดการผลิต การใช้ 
2.5.5  จัดท าทะเบียนสื่อ และการยืมสื่อไปใช้ให้เป็นปัจจุบัน 
2.5.6  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ ที่ผลิต 
2.5.7  ครูน าสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการสร้างเสริมประสบการณ์แก่นักเรียน 
2.5.8  ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตและใช้สื่อ 
2.5.9  มีการประเมินผลการใช้สื่อ ประสิทธิภาพของสื่อและน ามาปรับปรุงแก้ไข 

2.6  การวิจัยในชั้นเรียน 
 กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

2.6.1  ขั้นปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา 
2.6.2  ขั้นแนวทางแก้ปัญหา 
2.6.3  ขั้นพัฒนาสิ่งที่จะใช้แก้ปัญหา 
2.6.4  ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา 
2.6.5  ขั้นประเมินผลการแก้ปัญหา 
2.6.6 การเขียนรายงานการวิจัย 
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2.7  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน 
3.  งานส่งเสริมวิชาการ 

3.1  การสอนซ่อมเสริม 
3.1.1  ตรวจสอบความรู้ของนักเรียน เพ่ือให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่ครูจะน าไปจัดกิจกรรมซ่อมเสริม 
3.1.2  ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือจัดท าแผนการสอนซ่อมเสริม 
3.1.3  ด าเนินการจัดกิจกรรมการสอนตามแผนการสอนที่ก าหนด และบันทึกผลการสอนซ่อมเสริม 
3.1.4  กระตุ้นและเสริมแรงให้นักเรียนมีก าลังใจในการเรียนรู้และรับรู้ความก้าวหน้าตลอดจน

ความส าเร็จของนักเรียน 
3.1.5  ทดสอบผลสัมฤทธิ์เป็นระยะอย่างเป็นระบบ จะได้รู้ข้อบกพร่องเพ่ือครูจะได้ซ่อมเสริม

นักเรียนให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.2  การส่งเสริมความถนัดและความสามารถทางวิชาการ 

3.2.1  ส ารวจนักเรียนมีความถนัด ความสามารถ ความสนใจในด้านใด และเก็บรวบรวมไว้อย่าง
เป็นระบบ 

3.2.2  จัดแหล่งความรู้และบริการเอกสารสิ่งพิมพ์ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาอย่างอิสระตามเนื้อหา
และเรื่องที่สนใจ 

3.2.3  จัดกิจกรรมความถนัดและความสามารถทางวิชาการ เช่น การประกวดความสามารถของ
นักเรียน  การสอบแข่งขันทางวิชาการ  การจัดทัศนศึกษา  การส่งเข้ารับการอบรมและเข้าค่าย 

3.2.4  ส่งเสริมความสามารถของนักเรียน โดยให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงผลงาน รายงานจัด
นิทรรศการในวันส าคัญต่างๆ 

3.2.5 ประเมินการก้าวหน้าของนักเรียนและส่งเสริมให้ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
3.2.6  ประสานกับผู้ปกครองโดยรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับความสามารถพิเศษของนักเรียน 

เพ่ือจะได้ร่วมมือกันพัฒนาสติปัญหาของนักเรียนให้สูงขึ้น 
3.3  การจัดงานห้องสมุด 

3.3.1  จัดท าแผนงานและโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมการใช้ห้องสมุด เช่น กิจกรรมเล่า
นิทาน  กิจกรรมอ่านหนังสือให้ฟัง  กิจกรรมการโต้วาทีเก่ียวกับหนังสือ 

3.3.2  จัดนิทรรศการต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ แก่สมาชิกห้องสมุด 
3.3.3  จัดให้มีการบริการให้ค าปรึกษาแก่บุคคลภายนอกที่เข้าใช้ห้องสมุด 
3.3.4  ปฏิบัติงานด้านเทคนิคเก่ียวกับหนังสือ และสิ่งพิมพ์อย่างมีระบบและเป็นระเบียบ สะดวกในการใช้ 
3.3.5  จัดให้มีเอกสารสิ่งพิมพ์หนังสือต่างๆ  อย่างเพียงพอและทันสมัยทางด้านวิชาการ เพ่ือ

ให้บริการแก่ผู้ใช้ 
3.3.6  จัดท าสถิติ ประเมินผลในการใช้บริหารห้องสมุด 

3.4 การนิเทศภายใน 
3.4.1  วางแผน/โครงการนิเทศภายใน ได้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและคณะกรรมการ 

และมีการให้ความรู้ประชุมวางแผน การด าเนินงาน 
  3.4.1.1 พิจารณาแต่งตั้งบุคลากร รับผิดชอบงานนิเทศของโรงเรียนในรูปของคณะกรรมการ 

และมีการให้ความรู้ประชุมวางแผน การด าเนินงาน 
  3.4.1.2 ประชุมชี้แจงให้ครูเข้าใจบทบาทหน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่

รับผิดชอบงานนิเทศของโรงเรียน 
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  3.4.1.3  รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งแฟ้มนวัตกรรมที่ต้องใช้ในการวางแผนนิเทศ
ไว้อย่างเป็นระบบ เช่น  ข้อมูลที่แสดงคุณภาพของนักเรียน ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของบุคลากร ฯลฯ 

  3.4.1.4 จัดท ารายละเอียดของกิจกรรมการนิเทศและเครื่องมือการนิเทศแต่ละกิจกรรมที่
แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์เป้าหมาย ขั้นตอนการด าเนินการ ทรัพยากรที่จะใช้และการประเมินผลขั้นตอน
การด าเนินการ ทรัพยากรที่จะใช้และการประเมินผลเพ่ือให้ผู้นิเทศไปใช้ได้สะดวก 

  3.4.1.5 จัดท าแผนและปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียน ตลอดทั้งเครื่องมือการนิเทศที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและสามารถปฏิบัติได้  โดยคณะครูในโรงเรียนได้ชัดเจน ทั้งนี้ควรให้
แผนการนิเทศภายในสอดคล้องสัมพันธ์กับการนิเทศจากภายนอกด้วย 

3.4.2 ด าเนินการนิเทศภายในตามแผน/โครงการ โดยใช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับงานและผู้รับการ
นิเทศอย่างสม่ าเสมอและท่ัวถึง 

  3.4.2.1  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนและปฏิทินที่จัดท าขึ้น 
  3.4.2.2  ประชุมชี้แจงบุคลากรในโรงเรียนให้ เข้าใจแผนด าเนินการและบทบาทของ

ผู้เกี่ยวข้อง 
  3.4.2.3  ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนการด าเนินการตามแผน เช่น งบประมาณ วัสดุ

อุปกรณ์  ขวัญและก าลังใจในการท างาน ฯลฯ 
  3.4.2.4 ส่งเสริมให้ผู้นิเทศใช้กิจกรรมและเครื่องมือการนิเทศที่เหมาะสมกับงาน จุดประสงค์

ในการนิเทศ และขนาดของกลุ่ม เช่น การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม
ประสบการณ์ต่างๆ 

  3.4.2.5  กระตุ้น ส่งเสริมให้มีการนิเทศภายใน ตามเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนอย่าง
สม่ าเสมอ และนิเทศบุคลากรอย่างทั่วถึงทุกคน 

  3.4.2.6  ส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนนิเทศกันเอง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรโดยให้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการนิเทศอย่างชัดเจน 

  3.4.2.7  ในการนิเทศแต่ละครั้งควรบันทึกการปฏิบัติงานไว้เป็นหลักฐาน ผลการนิเทศควร
แจ้งผู้รับการนิเทศเฉพาะรายเพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไข 

  3.4.2.8  ให้มีการสังเกตและเก็บข้อมูลพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนหลังจากเริ่ม
ด าเนินการตามแผนการนิเทศ 

3.4.3  ประเมินผลการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ และน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาการนิเทศ
ภายในของโรงเรียน 

  3.4.3.1  ก าหนดกิจกรรมประเมินผลการนิเทศไว้ในแผนนิเทศของโรงเรียน ให้ครอบคลุม
สาระส าคัญเกี่ยวกับเรื่องประเมิน วิธีการประเมิน  วิธีการประเมินเครื่องระยะเวลาประเมินและผู้ประเมิน 

  3.4.3.2  สร้าง/ ใช้เครื่องมือประเมินที่ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การประเมินผู้รับการ
ประเมิน และลักษณะของเครื่องประเมิน 

  3.4.3.3  ด าเนินการประเมินพฤติกรรมการสอนด้วยตนเองระหว่างเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้บริหารโรงเรียน 

  3.4.3.4  เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินและสรุปผล 
  3.4.3.5  น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานต่างๆ เช่นจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่ครูต้องการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนพัฒนาการนิเทศในชั้นเรียนพัฒนาการนิเทศภายใน
โรงเรียน 
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  3.4.3.6  ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์วิชาการเขต ศูนย์วิชาการกลุ่ม                
เขต และส านักการศึกษา 
 

4. งานกลุ่มประสบการณ์ 
4.1 จัดตั้ งคณะกรรมการ ซึ่ งประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มประสบการณ์และครูผู้สอนกลุ่ม

ประสบการณ ์
4.2  ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มประสบการณ์ ตามระบบของการนิเทศภายในโรงเรียน                   

โดยเน้นการประเมินผลงานด้วนตนเอง 
4.3  ก าหนดโครงการตามกลุ่มประสบการณ์ สรรหาบุคคล ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอโครงการเพื่อ

ขออนุมัติ จัดหางบประมาณด าเนินการ ประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีการประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ 

4.4  ติดตามการด าเนินงานของกลุ่มประสบการณ์ ประเมินผลการปฏิบัติ และสรุปงานเป็นระยะๆ 
ต่อเนื่อง 
 

5.  งานวัดและประเมินผลการเรียน 
5.1  งานวัดและประเมินผลการเรียนตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล 

  5.1.1  จัดเตรียมเอกสารการประเมินผลการเรียน เช่น สมุดประจ าตัวนักเรียน (ปถ.06)             
สมุดประจ าชั้น (ป.03) แบบกรอกคะแนนแบบบันทึกพัฒนาการของนักเรียน ตลอดทั้งเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
  5.1.2  ผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการวัดผลและประเมินผล 

5.1.3  แจ้งให้นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้  วิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมิน 
5.1.4  จัดท าแผนพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการ

ประเมินให้ครบถ้วน 
5.1.5  วัดผลและประเมินผลก่อนเรียน  เพ่ือตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานและทักษะเบื้องต้นของ

นักเรียนก่อนเรียนทุกบทเรียน 
5.1.6  วัดผลและประเมินผลระหว่างเรียน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนและผลการ

สอนของคร ู
5.1.7  วัดผลและประเมินผลหลังเรียน เพ่ือประเมินพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียน 

ประเมินการผ่านจุดประสงค์และประเมินผลการสอนของครูผู้สอน 
5.1.8  ประเมินผลปลายภาคเรียนและ/หรือปลายปี เพ่ือตรวจสอบความรู้ความสามารถที่

ก าหนดไว้ในภาคเรียนนั้น และ/หรือเพ่ือตัดสินผลการเรียนของนักเรียน 
5.1.9  น าผลการประเมินไปวิเคราะห์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือส่งเสริมการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การจัดสอนซ่อมเสริม การแนะแนว ฯลฯ 
5.1.10  จัดประชุม สัมมนา วิเคราะห์ผลการประเมิน  เพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุงการ

เรียนการสอนและจัดเป็นรายงานเพื่อเป็นข้อมูลในปีต่อไป 
5.2  การท าคลังข้อสอบ 

  5.2.1  วิเคราะห์ข้อสอบปลายภาคและ/หรือปลายปี/ เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นและความ
เที่ยงตรงของข้อสอบทุกข้อ 
  5.2.2  คัดเลือกและรวบรวมข้อทดสอบท่ีมีคุณภาพดีไว้ 

5.2.3 ให้บริการข้อสอบ 
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6. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
6.1 วางแผน/โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ

หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก 
     6.2 พิจารณาแต่งตั้งบุคลากร รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในรูปของ

คณะกรรมการ และมีการให้ความรู้ประชุมวางแผน การด าเนินงาน 
     6.3 ประชุมชี้แจงให้ครูเข้าใจบทบาทหน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     6.4  รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งแฟ้มรายมาตรฐานที่ต้องใช้ในการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาไว้อย่างเป็นระบบ  
     6.5 จัดท าแผนและปฏิทินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     
          6.6 ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแผน/โครงการ  
     6.7  น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานต่างๆ   
 
 

2. งานกิจการนักเรียน 
 

 การบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนและกิจกรรมนักเรียน
ทั้งหมด ซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตรให้บรรลุส าเร็จ 
ขอบข่ายของงาน 

1. การเกณฑ์เด็กในวัยเรียนเข้าเรียน 
2. การบริการด้านสุขภาพอนามัย 
3. การบริการอาหารกลางวัน 
4. การบริการแนะแนว 
5. การบริการห้องสมุด 
6. การบริการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน 
7. การจัดกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการนักเรียน 
8. การส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
9. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน 
10. การจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน 

แนวทางการด าเนินการ 
1. การเกณฑ์เด็กในวัยเรียนเข้าเรียน 
 1.1  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เด็กในวันเรียนเข้าเรียน 
 1.2  โรงเรียนและชุมชนร่วมกันรณรงค์การเข้าเรียนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
 1.3  ประเมินผลและน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน 
 

2.  การบริการด้านสุขภาพอนามัย 
 2.1  จัดท าระเบียนสุขภาพของนักเรียนทุกคน บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
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 2.2  จัดบริการสุขภาพนักเรียน เช่น จัดให้มีห้องพยาบาล บริการเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ บริการ
ตรวจสุขภาพนักเรียน บริการน้ าดื่มท่ีสะอาด บริการตรวจวัดสายตา บริการด้านทันตสุขภาพ บริการชั่งน้ าหนัก
และวัดส่วนสูงของนักเรียน ฯลฯ 
 2.3 จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน เช่น การอบรม การจัดนิทรรศการ การจัด
ป้ายนิเทศ ฯลฯ 
 2.4  ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 
ประสานกับศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาล ท าการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ตรวจสุขภาพให้ความรู้ด้าน
สุขอนามัย ฯลฯ 
 2.5  ติดตามประเมินผลการบริการด้านสุขภาพอนามัยและน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง 
การจัดบริการให้ดีขึ้น 
 
3. การบริการอาหารกลางวัน 
 3.1  จัดเก็บข้อมูลนักเรียน ที่ขาดแคลนอาหารกลางวันและขาดสารอาหารให้เป็นปัจจุบัน 
 3.2  จัดบริการอาหารกลางวัน ตามสภาพความพร้อมของโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น อาหารจาน
เดียว อาหารชุด ฯลฯ 
 3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการฝึกสุขนิสัยที่ดี ในการรับประทานอาหารเป็นประจ า 
 3.4 จัดสถานที่รับประทานอาหารให้เป็นสัดส่วนและสะอาด 
 3.5  ประเมินผลและน าผลการะประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน 
 
4.  การบริการแนะแนว 
 4.1  เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดบริการแนะแนว 
 4.2  ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนวนักเรียนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 
ศึกษาเอกสารประชุมอบรม เชิญวิทยากรภายนอก ฯลฯ 
 4.3 จัดกิจกรรมแนะแนวอย่างสม่ าเสมอและทั่วถึง  โดยใช้เทคนิควิธีการหลากหลายและเหมาะสม
ตามสภาพปัญหาของนักเรียน  หรือตามวัตถุประสงค์ เช่น บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลรายบุคคล บริการ
สนเทศ บริการให้ค าปรึกษา ฯลฯ 
 4.4 ประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดบริการแนะแนว 
ตลอดจนน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแนวทางช่วยเหลือนักเรียนในด้านส่วนตัวและสังคม เช่น การศึกษา
อาชีพ สุขภาพ จริยธรรม จัดทุนการศึกษาและการแก้ปัญหาการขาดเรียน 
 
5.  การบริการห้องสมุด 
 5.1  จัดให้มีห้องสมุดเพ่ือบริการนักเรียนอย่างทั่วถึง 
 5.2  จัดวัสดุ  อุปกรณ์ห้องสมุดให้เพียงพอ 
 5.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
 5.4 ประเมินผลการด าเนินงานและน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดบริการห้องสมุดต่อไป 
 
6.  การบริการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน 
 6.1  เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่ขาดแคลนให้เป็นปัจจุบัน 
 6.2 แสวงหาเงินทุนหรือสิ่งของจากชุมชนหรือเอกชนเพื่อน ามาสนับสนุนให้บริการแก่นักเรียนที่ขาดแคลน 
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 6.3  จัดบริการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนอย่างทั่วถึงทุกคน โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียนมากท่ีสุด เช่น การแจกเสื้อผ้า เครื่องเขียน แบบเรียน ทุนการศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ 
 6.4  ติดตามประเมินผลการให้บริการ เพ่ือปรับปรุงการให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 
7.  การจัดกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการนักเรียน 
 7.1  จัดให้มีกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการนักเรียน 
 7.2  จัดท าหลักฐานเอกสารต่างๆ เช่น ระเบียบข้อบังคับของกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการ ทะเบียน
สมาชิก บัญชี  
 7.3  ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการ 
 7.4  ติดตามประเมินผลการให้บริการ เพ่ือปรับปรุงและให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 
8.  การส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
 8.1  จัดกิจกรรมเพ่ือฝึกให้นักเรียนมีพฤติกรรมด้านวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เช่น 
  -  จัดให้มีสภานักเรียน 
  -  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักระเบียบวินัย สิทธิ และหน้าที่ 
  -  จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง 
  -  จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี ตลอดจนรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  -  จัดให้มีตู้แสดงความคิดเห็นในโรงเรียน 
 8.2  ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม เพ่ือปรับปรุงวิธีด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
9.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน 
 9.1  มีการส ารวจอาคารสถานที่และบริเวณรอบๆ  โรงเรียนที่จะท าให้เกิดอุบัติเหตุหรือเป็นอันตราย
ต่อนักเรียน 
 9.2  ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพ่ือให้นักเรียนมีความปลอดภัยขณะที่อยู่ในโรงเรียน 
 9.3  จัดกิจกรรมส่งเสริมอบรมนักเรียน โดยเน้นให้นักเรียนมีลักษณะนิสัยติดตัว “เรื่องปลอดภัยไว้ก่อน” 
 9.4  ติดตามประเมินผลด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหา และการจัดกิจกรรม 
 
10.  การจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน 
 10.1  จัดท าแผนหรือมาตรการในการป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียน 
 10.2  จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการ การป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน 
 10.3  ร่วมมือกับชุมชน หรือองค์กรต่างๆ  ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ 
 10.4  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มประสบการณ์ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการการปฏิเสธสิ่งเสพติด 
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3. งานธุรการ การเงินและพัสดุ 

 
  งานธุรการ  การเงินและพัสดุ  เป็นการควบคุมการด าเนินงานทั่วไป ของโรงเรียนด้านงาน

หลักฐานเอกสาร รวมทั้งการเงิน การพัสดุ  ให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นปัจจุบัน 
ทั้งนี้เพ่ือให้บริการแก่งานฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียนให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
ขอบข่ายของงาน 

1. งานธุรการทั่วไป 
2. งานสารบรรณ 
3. งานการเงินและการบัญชี 
4. งานพัสดุและครุภัณฑ์ 

 

แนวทางการด าเนินงาน 
1.  งานธุรการทั่วไป 
 1.1  จัดให้มีแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน 
 1.2  จัดให้มีทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ 
 1.3  จัดท าทะเบียนประวัติพร้อมทั้งทะเบียนสถิติข้อมูลบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
 1.4  ด าเนินการในเรื่องทะเบียนนักเรียน บัญชีเรียกชื่อ  สมุดหมายเหตุรายวัน สมุดเยี่ยม สมุดลงเวลา  
ท าทะเบียนประกาศนียบัตร  ทะเบียนคุม แบบบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายธุรการ โดยมีการติดตาม
ตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน 
 1.5  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้ อุปกรณ์อ านวยความสะดวก  ที่เอ้ือต่องานสารบรรณ เช่น ตู้เก็บ
เอกสาร  แฟ้ม พิมพ์ดีด  เครื่องอัดส าเนาคอมพิวเตอร์  ฯลฯ 
 

2. งานสารบรรณ 
 2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน 
 2.2  จัดท าแผนงานและปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี และระยะยาว 
 2.3  จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ  โดยจัดให้มีแฟ้มงานก าหนดรหัสของหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ 
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 2.4 มีการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือเป็นปัจจุบัน 
 2.5 ด าเนินงานสารบรรณของโรงเรียนตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
 2.6 ติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
 2.7 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นแผน 
 

3. งานการเงินและบัญชี 
 3.1  จัดตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน จัดท าบัญชี ตรวจสอบและกรรมการรับ-ส่งเงิน 
 3.2  จัดหาเอกสาร  หนังสือเก่ียวกับการเงินและบัญชีไว้ให้บุคลากรใช้อ้างอิงและเป็นคู่มือปฏิบัติงาน 
 3.3 จัดให้มีการปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อบังคับ ว่าด้วยการเงินและการพัสดุของท้องถิ่น 
 3.4  วางแผนการใช้เงินของโรงเรียนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน โครงการและเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนมากที่สุด 
 3.5  ใช้จ่ายเงินตามแผนของโรงเรียน 
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 3.6  จัดเก็บเอกสารการเงินและบัญชีอย่างเป็นระบบ 
 3.7  ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีทุกครั้งที่มีการรับ-จ่ายลงบัญชีการเงินของโรงเรียนให้
ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
 3.8  จัดเก็บเอกสารการเงินและบัญชีอย่างเป็นระบบ 
 3.9  แจ้งการใช้จ่ายเงินให้บุคลากรทราบ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม/โครงการ และเม่ือสิ้นงบประมาณ 
 
4.  งานพัสดุและครุภัณฑ์ 
 4.1  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานพัสดุของโรงเรียน 
 4.2  ส ารวจความต้องการ/ความขาดแคลน และด าเนินการจัดหา จัดสรร พัสดุครุภัณฑ์ให้ตรงกับ
ความต้องการและให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 4.3  จ าหน่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ  ครุภัณฑ์ของทางราชการ 
 4.4  มีการลงทะเบียนบัญชีพัสดุ  และทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้อง บันทึกรหัสครุภัณฑ์อย่างครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน 
 4.5  มีการควบคุมตรวจสอบ  การจัดซื้อ-จัดจ้าง และจัดสรรพัสดุ  ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ 
 4.6  มีการตรวจสอบ และรายงานพัสดุ ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของทางราชการ 

 
4. งานบุคลากร 

 
  บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานพัฒนาการศึกษาใน

โรงเรียนบรรลุเป้าหมาย  ดังนี้  การบริหารงานบุคลากรจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการให้
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพ่ือด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความ
คล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา  มีความรู้  ความสามารถ  มีขวัญก าลังใจ  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคง
ก้าวหน้าในวิชาชีพ  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ขอบข่ายของงาน 

1. การจัดท าแผนงาน  โครงการ เกี่ยวกับบุคลากร 
2. การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 
3. การสร้างและบ ารุงขวัญบุคลากร 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
1.  การจัดท าแผนงาน โครงการ เกี่ยวกับบุคลากร 
 1.1  ส ารวจสภาพปัญหา และความต้องการด้านบุคลากรของโรงเรียน 
 1.2  ส ารวจปัญหาและความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน 
 1.3  ด าเนินตามแผนงานและโครงการ 
 1.4  การติดตามและประเมินผล 
 



คู่มือปฏิบัติงานครูและบุคลากร   ปีการศึกษา 2559 54 

 

2.  การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 
 2.1  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา  ประสบการณ์  ความสนใจ และความถนัดของบุคลากร
จากทะเบียนประวัติ  การสอบถาม หรือการส ารวจ 
 2.2  ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากร เพ่ือจัดบุคลากรเข้า
ปฏิบัติงานให้ตรงตามภารกิจ 
 2.3  มอบหมายให้บุคลากรแต่ละคนปฏิบัติงานตรงตามคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์หรือตรงกับ
ความสนใจหรือตรงกับความถนัดให้มากที่สุดตามสภาพของโรงเรียน 
 2.4  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และน าผลการปฏิบัติงานมาใช้พิจารณาเพ่ือปรับปรุงการ
มอบหมายงานต่อไป 
 2.5  กรณีโรงเรียนมีจ านวนบุคลากรไม่ครบเกณฑ์ที่ ก.ท.ก าหนด โรงเรียนควรมีการแก้ปัญหาการขาด
แคลนบุคลากร  เพื่อให้การปฏิบัติงานครบตามภารกิจซึ่งสามารถท าได้หลายวิธีเช่น 
  -  น าเทคโนโลยีที่เป็นวัสดุอุปกรณ์  หรือเทคนิควิธีการมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ปรับปรุง
ระบบงานต่างๆ  ให้มีประสิทธิภาพน าคอมพิวเตอร์หรือระบบแฟ้มข้อมูลมาช่วยในการปฏิบัติงานเพ่ือลดภาระ
ของบุคลากรที่จะต้องปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะการท างานประจ า เพระข้อมูลจ านวนมากต้องมีการค านวณหรือ
ประมวลผลอยู่เสมอ ฯลฯ 
  -  น านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการศึกษามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้มากข้ึน เช่น ชุดการสอน  สื่อการเรียนการสอนต่างๆ  การฉายวีดีทัศน์ ฯลฯ 
  -  ระดมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น วิทยากรที่เป็นชาวบ้าน 
พระภิกษุ  ข้าราชการ  ข้าราชการเกษียณ  บุคลากรในภาคเอกชน  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ 
  -  ประสานงานกับส านักงานเขต  และส านักการศึกษา  เพ่ือขอความร่วมมือในการแก้ปัญหา 
เช่น ครูจ้างสอน ฯลฯ 
  -  ให้วิธีการรวมห้องเรียน  หรือรวมชั้นเรียน 
 
3. การสร้างและบ ารุงขวัญบุคลากร 
 3.1  จัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้ตรงความต้องการของบุคลากร 
  3.1.1  จัดประชุมคณะครูในโรงเรียน เพ่ือปรึกษาหารือถึงความต้องการด้านสวัสดิการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ 
  3.1.2  จัดสวัสดิการภายในโรงเรียนตามความต้องการความจ าเป็นของบุคลากรส่วนใหญ่ 
เช่น สหกรณ์ร้านค้า  การให้บริการในการใช้สิทธิตามสวัสดิการของรัฐ  อาหารกลางวันราคาถูก กองทุนเงินยืม
หมุนเวียนจัดทัศนศึกษา / พบปะสังสรรค์ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บ้านพักครู ฯลฯ 
  3.1.3 จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการปฏิบัติงานเช่น  น้ าดื่ม น้ าใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ที่
ใช้ในการปฏิบัติงาน ห้องท างาน  มุมพักผ่อน  อุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย  ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร วารสาร
ทางวิชาการ 
  3.1.4  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมรับผิดชอบการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 
 3.2  จัดให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการท างานให้แก่บุคลากรตามความต้องการ 
ความจ าเป็น ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
  3.2.1  จัดประชุมบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือร่วมกันวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ตามความต้องการจ าเป็นทั้งของหน่วยงานและบุคลากร 
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  3.2.2  จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะการปฏิบัติงานและเจต
คติให้กับบุคลากรทุกคน  โดยวิธีการต่างๆ เช่น 
   -  การฝึกอบรม เช่น การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น 
   -  การส่งบุคลากรไปอบรมหรือดูงานด้านการศึกษา 
   -  การใช้กระบวนการปฏิบัติงาน  เช่น การประชุมการศึกษาจากคู่มือการท างาน  
การมอบหมายงาน การให้เป็นวิทยากร  การหมุนเวียนงาน ฯลฯ 
   -  การพัฒนาทีมงาน เช่น  การให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านต่างๆ การแบ่ง
งานให้กลุ่มรับผิดชอบ ฯลฯ 
   -  การพัฒนาตนเอง  เช่น  การศึกษาต่อทั้งในและนอกเวลา  การประชุมทาง
วิชาการ  ศึกษาจากชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง  การอ่านวารสาร/ เอกสารทางวิชาการ  การฟังบรรยาย อภิปราย
ต่างๆ การให้หมุนเวียนงาน  การบรรยาย / อภิปราย  เรื่องน่ารู้ที่จัดประชุมในโรงเรียน ฯลฯ 
  3.2.3  ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  และน าผลการประเมินไปใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาวิธีการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  3.2.4  สร้างเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโอกาสที่เหมาะสม 
 3.3  ส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีคุณธรรม 
  3.3.1  ส ารวจข้อมูล  คุณสมบัติต่างๆ  ของบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น  เพ่ือ
การส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพและด้านคุณธรรม 
  3.3.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าด้านวิชาชีพหลายๆ รูปแบบอย่าง
เหมาะสม เช่น 
   -  สนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรมการประชุมทางวิชาการหรือศึกษาต่อ 
   -  สนับสนุนและส่งเสริมให้ท าผลงานทางวิชาการ/ การวิจัยในชั้นเรียน 
   -  มอบหมายงานพิเศษต่างๆ ให้รับผิดชอบตรงกับความรู้ความสามารถ ความถนัด  
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และ/ หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ริเริ่มพัฒนาขึ้น 
   -  จัดให้มีการประกวดและให้รางวัล / เกียรติบัตร / ยกย่องชมเชย 
   -  ส่งเสริมและให้ก าลังใจเพื่อให้ครูผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
  3.3.3  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม เช่น 
   -  สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา  ลด ละ เลิก อบายมุข ใน
วันส าคัญทางศาสนา และให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยอบายมุข 
   -  การจัดกิจกรรมหรือร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกในการสร้างจิตส านึกด้าน
คุณธรรมของความเป็นครูที่ดี  และการประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม 
   -  จัดบรรยากาศในโรงเรียนให้เหมาะสมแสดงถึงเอกลักษณ์ของครูที่มีคุณธรรม 
  3.3.4  ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพและคุณธรรม 
ตลอดถึงน าผลสรุปไปปรับปรุงพัฒนางานต่อไป 
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5. งานอาคารสถานที่ 

 
  อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะช่วยให้การเรียนการ
สอนด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยรู้จักใช้อาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งการควบคุม  ดูแลรักษา 
การให้บริการแก่ชุมชน  การรู้จักส่งเสริมทะนุบ ารุงอาคารสถานที่ที่อยู่ให้คงสภาพดี และสนองความต้องการได้
เพียงพอ 
ขอบข่ายของงานอาคารสถานที่ 

1. การวางแผนด้านอาคารสถานที่ 
2. การรักษาความสะอาดและสุขาภิบาล 
3. การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
4. การใช้อาคารสถานที่ 
5. การจัดสถานที่บริการนักเรียน 

 

แนวทางการด าเนินงาน 
1.  การวางแผนด้านอาคารสถานที่ 
 1.1  มีแผนงาน / โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน 
 1.2  จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามแผน 
 1.3  แผนผังแสดงแผนแม่บท (MASTER PLAN) 
2.  การรักษาความสะอาด  และสุขาภิบาล 
 2.1  ความสะอาด 
  2.1.1  บริเวณโรงเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  2.1.2  อาคารเรียนและอาคารประกอบ  โดยทั่วไปสะอาด 
  2.1.3 ด าเนินการดูแลด้านความสะอาดรอบๆ บริเวณในโรงเรียน 
 2.2  การสุขาภิบาล 
  2.2.1 มีระบบระบายน้ าที่ดี ไม่มีน้ าขัง 
  2.2.2 มีระบบน้ าน้ าที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ได้อีก 
  2.2.3 ส้วมใช้งานได้ดีไม่มีกลิ่นเหม็น 
  2.2.4 จัดโรงอาหารได้ถูกหลักสุขาภิบาล และจัดเก็บอุปกรณ์การประกอบอาหารอย่างมีระบบ 
  2.2.5  จัดท าบ่อดักไขมัน 

3. การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
 3.1  ความร่มรื่น 
  3.1.1  จัดสภาพบริเวณโรงเรียนให้สะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่นสวยงาม 
  3.1.2  มีไม้ยืนต้นและไม้ประดับเหมาะสมกับสถานที่ 
 3.2  การตกแต่งบริเวณอาคาร 
  3.2.1  จัดสวนหย่อม หรือสื่อกลางแจ้งที่เหมาะสมกับสถานที ่
  3.2.2  จัดตกแต่งบริเวณอาคารอย่างสวยงาม  และสะอาดตาทุกจุด 
 3.3  สถานที่พักผ่อน 
  3.3.1  จัดให้มีศาลา ซุ้ม มุมพักผ่อน  หรือท่ีนั่งนอกอาคาร 
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  3.3.2  จัดสถานที่ให้นักเรียนได้เล่นออกก าลังอย่างเหมาะสม 
4. การใช้อาคารสถานที่ 
 4.1  ใช้อาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม 
 4.2  ให้บริการด้านสถานที่แก่ชุมชนและส่วนราชการอ่ืนๆ 
 4.3 มีการซ่อมแซมแก้ไข  ส่วนที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
 4.4 จัดหาพัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้  สนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่ มีการต่อเติม 
ดัดแปลงให้มีสภาพที่ดีข้ึนกว่าเดิม 
5. การจัดสถานที่บริการนักเรียน 
 5.1 จัดให้มีโรงเรียนอาหารหรือสถานที่รับประทานอาหารให้เพียงพอเหมาะสม 
 5.2 จัดให้มีห้องพยาบาล บริการแก่นักเรียนที่เจ็บป่วย 
 5.3 จัดให้มีน้ าดื่ม ที่ล้างมือ ส้วม ที่ถูกสุขลักษณะเพียงพอ 
 5.4  จัดให้มีห้องกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เพ่ือบริการด้านวัสดุอุปกรณ์  การเรียนและอ่ืนๆ ในราคาถูก 
 

 
6. งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

 
  ปัจจุบันการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นสิ่งจ าเป็นในการบริหาร
การศึกษา เพราะโรงเรียนต้องอาศัยทรัพยากรจากชุมชนช่วยในการพัฒนาโรงเรียน ไม่ ว่าจะเป็นด้านอาคาร
สถานที่  หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จะเห็นได้จากแนวการจัดกิจกรรมการประกอบและสถาน
ประกอบอาชีพอิสระของชุมชน  มาเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียน  ดังนั้นโรงเรียนกับชุมจึงจ าเป็นต้องมีความ
ร่วมมือและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตรงความต้องการของ
หลักสูตร 
ขอบข่ายของงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

1. การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2. การร่วมกิจกรรมของชุมชน 
3. การประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
4. การให้บริการแก่ชุมชน 
5. การสร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นแนวทางการด าเนินงาน 

 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 1.1 มีคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน 
 1.2 จัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนระหว่างผู้ปกครอง  
ผู้น าชุมชนหรือคณะกรรมการศึกษากับบุคลากรในโรงเรียน 
 

2.  การร่วมกิจกรรมของชุมชน  โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน  และองค์กรต่างๆ ตามเทศกาลและวันส าคัญ 
 

3.  การประชาสัมพันธ์โรงเรียน  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ให้ครอบคลุมงานของโรงเรียน
และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่  และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
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4.  การให้บริการแก่ชุมชน 
 4.1  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  อาคารสถานที่ที่โรงเรียนสามารถให้บริการแก่ชุมชนได้ 
 4.2  มีการบริการทางวิชาการ บุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  อาคารสถานที่แก่ชุมชน 
 

5. การสร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน และองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น 
 5.1  จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง  ชุมชน และองค์กรต่างๆ ขึ้นในโรงเรียน 
 5.2  มีผู้ปกครอง  ชุมชน และองค์กรต่างๆ  ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์  และแหล่งวิทยากรมาเสริม
การเรียนรู้แก่โรงเรียน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รหัสวิชา วิชา ชม./ปี หน่วยกิต รหัสวิชา วิชา ชม./ปี หน่วยกิต รหัสวิชา วิชา ชม./ปี หน่วยกิต รหัสวิชา วิชา ชม./ปี หน่วยกิต รหัสวิชา วิชา ชม./ปี หน่วยกิต รหัสวิชา วิชา ชม./ปี หน่วยกิต 
วิชาพื้นฐาน (840) 21 วิชาพื้นฐาน (840) 21 วิชาพื้นฐาน (840) 21 วิชาพื้นฐาน (840) 21 วิชาพื้นฐาน (840) 21 วิชาพื้นฐาน (840) 21 

ท11101 ภาษาไทย 1 200 5 ท12101 ภาษาไทย 2 200 5 ท13101 ภาษาไทย 3 200 5 ท14101 ภาษาไทย 4 160 4 ท15101 ภาษาไทย 5 160 4 ท16101 ภาษาไทย 6 160 4 
ค11101 คณิตศาสตร์ 1 200 5 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 200 5 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 200 5 ค14101 คณิตศาสตร์ 4 160 4 ค15101 คณิตศาสตร์ 5 160 4 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 160 4 
ว11101 วิทยาศาสตร ์1 80 2 ว12101 วิทยาศาสตร ์2 80 2 ว13101 วิทยาศาสตร ์3 80 2 ว14101 วิทยาศาสตร ์4 80 2 ว15101 วิทยาศาสตร ์5 80 2 ว16101 วิทยาศาสตร ์6 80 2 
ส11101 สังคมศึกษา 1 80 2 ส12101 สังคมศึกษา 2 80 2 ส13101 สังคมศึกษา 3 80 2 ส14101 สังคมศึกษา 4  80 2 ส15101 สังคมศึกษา 5 80 2 ส16101 สังคมศึกษา 6 80 2 
ส11102 ประวัติศาสตร ์1 40 1 ส12102 ประวัติศาสตร ์2 40 1 ส13102 ประวัติศาสตร ์3 40 1 ส14102 ประวัติศาสตร ์4  40 1 ส15102 ประวัติศาสตร ์5 40 1 ส16102 ประวัติศาสตร ์6 40 1 
พ11101 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 1 
80 2 พ12101 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 2 
80 2 พ13101 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 3 
80 2 พ14101 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 4 
80 2 พ15101 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 5 80 2 
พ16101 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 6 
80 2 

ศ11101 ศิลปศึกษา 1 80 2 ศ12101 ศิลปศึกษา 2 80 2 ศ13101 ศิลปศึกษา 3 80 2 ศ14101 ศิลปศึกษา 4 80 2 ศ15101 ศิลปศึกษา 5 80 2 ศ16101 ศิลปศึกษา 6 80 2 
ง11101 การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี1  
40 1 ง12101 การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี2  
40 1 ง13101 การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี3 
40 1 ง14101 การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี4 
80 2 ง15101 การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี5  80 2 
ง16101 การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี6 
80 2 

อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 40 1 อ12101 ภาษาอังกฤษ 2 40 1 อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 40 1 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4  80 2 อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 80 2 อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 80 2 
                        

วิชาเพิ่มเติม (120) 3 วิชาเพิ่มเติม (120) 3 วิชาเพิ่มเติม (120) 3 วิชาเพิ่มเติม (120) 3 วิชาเพิ่มเติม (120) 3 วิชาเพิ่มเติม (120) 3 
ท11201 ทักษะการอ่านการ

เขียน 1 
40 1 ท12201 ทักษะการอ่านการ

เขียน 2 
40 1 ท13201 ทักษะการอ่านการ

เขียน 3 40 1 
ส14201 หน้าที่พลเมอืง 4 

40 
1 ส15201 หน้าที่พลเมอืง 5 

40 1 
ส16201 หน้าที่พลเมอืง 6 

40 1 
ส11201 หน้าที่พลเมอืง 1 40 1 ส12201 หน้าที่พลเมอืง 2 40 1 ส13201 หน้าที่พลเมอืง 3 40 1 ส14202 ท้องถ่ินฉะเชิงเทรา 4 40 1 ส15202 ท้องถ่ินฉะเชิงเทรา 5 40 1 ส16202 ท้องถ่ินฉะเชิงเทรา 6 40 1 
ส11202 ท้องถ่ินฉะเชิงเทรา 1 40 1 ส12202 ท้องถ่ินฉะเชิงเทรา 2 40 1 ส13202 ท้องถ่ินฉะเชิงเทรา 3 40 1 อ14201 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 40 1 อ15201 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 40 1 อ16201 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 40 1 

                        

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) 3 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

1 กิจกรรมแนะแนว 40 1 1 กิจกรรมแนะแนว 40 1 1 กิจกรรมแนะแนว 40 1 1 กิจกรรมแนะแนว 40 1 1 กิจกรรมแนะแนว 40 1 1 กิจกรรมแนะแนว 40 1 
2 กิจกรรมนักเรียน    2 กิจกรรมนักเรียน    2 กิจกรรมนักเรียน    2 กิจกรรมนักเรียน    2 กิจกรรมนักเรียน    2 กิจกรรมนักเรียน    
    - ลส./นน. 40 1     - ลส./นน. 40 1     - ลส./นน. 40 1     - ลส./นน. 40 1     - ลส./นน. 40 1     - ลส./นน. 40 1 

3 

  - กิจกรรมชุมนุม 40 1 3   - กิจกรรมชุมนุม 40 1 3   - กิจกรรมชุมนุม 40 1 3   - กิจกรรมชุมนุม 40 1 3   - กิจกรรมชุมนุม 40 1 3   - กิจกรรมชุมนุม 40 1 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์ 10 

นอกเวลา  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์ 10 

นอกเวลา  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์ 10 

นอกเวลา  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์ 10 

นอกเวลา  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์ 10 

นอกเวลา  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์ 10 

นอกเวลา 

4 โตไปไม่โกง 40 บูรณาการ 4 โตไปไม่โกง 40 บูรณาการ 4 โตไปไม่โกง 40 บูรณาการ 4 โตไปไม่โกง 40 บูรณาการ 4 โตไปไม่โกง 40 บูรณาการ 4 โตไปไม่โกง 40 บูรณาการ 

  รวมตลอดปี 1080 27  รวมตลอดปี 1080 27  รวมตลอดปี 1080 27  รวมตลอดปี 1080 27  รวมตลอดปี 1080 27  รวมตลอดปี 1080 27 
 หมายเหตุ  : - ป.1-3 เรียนซ่อมเสริม 3 ชม. เสริมคอมพิวเตอร์  เสริมอังกฤษ เสริมอาเซียน 
 - โตไปไม่โกง  บูรณาการ 40 ชั่วโมง/ปี 
 - กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 5 ชม./สัปดาห์ 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา    
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา วิชา ชม./ภาค หน่วยกิต รหัสวิชา วิชา ชม./ภาค หน่วยกิต รหัสวิชา วิชา ชม./ภาค หน่วยกิต รหัสวิชา วิชา ชม./ภาค หน่วยกิต รหัสวิชา วิชา ชม./ภาค หน่วยกิต รหัสวิชา วิชา ชม./ภาค หน่วยกิต 

วิชาพื้นฐาน 440 11 วิชาพื้นฐาน 440 11 วิชาพื้นฐาน 440 11 วิชาพื้นฐาน 440 11 วิชาพื้นฐาน 440 11 วิชาพื้นฐาน 440 11 
ท21101 ภาษาไทย 1 60 1.5 ท21102 ภาษาไทย 2 60 1.5 ท22101 ภาษาไทย 3 60 1.5 ท22102 ภาษาไทย 4 60 1.5 ท23101 ภาษาไทย 5 60 1.5 ท23102 ภาษาไทย 6 60 1.5 

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 60 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 1.5 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 1.5 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 60 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 1.5 

ว21101 วิทยาศาสตร ์1 60 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 60 1.5 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 60 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 60 1.5 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 60 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 60 1.5 
ส21101 สังคมศึกษาฯ 1 60 1.5 ส21103 สังคมศึกษาฯ 2 60 1.5 ส22101 สังคมศึกษาฯ 3 60 1.5 ส22103 สังคมศึกษาฯ4 60 1.5 ส23101 สังคมศึกษาฯ5 60 1.5 ส23103 สังคมศึกษาฯ 6 60 1.5 

ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 20 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 0.5 ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 0.5 ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 20 0.5 

พ21101 สุขศึกษา 1 20 0.5 พ21103 สุขศึกษา 2 20 0.5 พ22101 สุขศึกษา 3 20 0.5 พ22103 สุขศึกษา 4 20 0.5 พ23101 สุขศึกษา 5 20 0.5 พ23103 สุขศึกษา 6 20 0.5 

พ21102 พลศึกษา 1 
(เทบิลเทนนิส) 

20 0.5 พ21104 พลศึกษา 2 
(ยิมนาสติก) 

20 0.5 พ22102 พลศึกษา 3 
(กรีฑา) 

20 0.5 พ22104 พลศึกษา 4 
(วอลเลย์บอล) 

20 0.5 พ23102 พลศึกษา 5 
(บาสเก็ตบอล) 

20 0.5 พ23104 พลศึกษา 6 
(ตะกร้อ) 

20 0.5 

ศ21101 ทัศนศิลป ์1 20 0.5 ศ21103 ทัศนศิลป์ 2 20 0.5 ศ22101 ทัศนศิลป ์3 20 0.5 ศ22103 ทัศนศิลป์ 4 20 0.5 ศ23101 ทัศนศิลป ์5 20 0.5 ศ23103 ทัศนศิลป์ 6 20 0.5 

ศ21102 ดนตรี 1 20 0.5 ศ21104 นาฏศิลป์ 1 20 0.5 ศ22102 ดนตรี 2 20 0.5 ศ22104 นาฏศิลป์ 2 20 0.5 ศ23102 ดนตรี 3 20 0.5 ศ23104 นาฏศิลป์ 3 20 0.5 
ง21101 การงานอาชีพ 1 20 0.5 ง21103 การงานอาชีพ 2 20 0.5 ง22101 การงานอาชีพ 3 20 0.5 ง22103 การงานอาชีพ 4 20 0.5 ง23101 การงานอาชีพ 5 20 0.5 ง23103 การงานอาชีพ 6 20 0.5 

วิชาเพิ่มเติม 120 3 วิชาเพิ่มเติม 120 3  วิชาเพิ่มเติม 120 3 วิชาเพิ่มเติม 120 3 วิชาเพิ่มเติม 120 3 วิชาเพิ่มเติม 120 3 
ส21201 หน้าท่ีพลเมือง 1 20 0.5 ส21202 หน้าท่ีพลเมือง 2 20 0.5 ส22201 หน้าที่พลเมือง 3 20 0.5 ส22202 หน้าที่พลเมือง 4 20 0.5 ส23201 หน้าที่พลเมือง 5 20 0.5 ส23202 หน้าที่พลเมือง 6 20 0.5 

ส21203 รู้เรื่องเมือง
ฉะเชิงเทรา 1 

20 0.5 ส21204 รู้เรื่องเมือง
ฉะเชิงเทรา 2 

20 0.5 ส22203 รู้เรื่องเมือง
ฉะเชิงเทรา 3 

20 0.5 ส22204 รู้เรื่องเมือง
ฉะเชิงเทรา 4 

20 0.5 ส23203 รู้เรื่องเมือง
ฉะเชิงเทรา 5 

20 0.5 ส23204 รู้เรื่องเมือง
ฉะเชิงเทรา 6 

20 0.5 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 1 

40 1 อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 2 

40 1 อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 3 

40 1 อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 4 

40 1 อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 5 

40 1 อ23202 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 6 

40 1 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 

40 1 จ21202 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 2 

40 1 จ22201 ภาษาจีนเพื่อ
การสื่อสาร 3 

40 1 จ22202 ภาษาจีนเพื่อ
การสื่อสาร 4 

40 1 จ23201 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 5 

40 1 จ23202 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 6 

40 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 1.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 1.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 1.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 1.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 1.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 1.5 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
1 กิจกรรมแนะแนว 20 0.5 1 กิจกรรมแนะแนว 20 0.5 1 กิจกรรมแนะแนว 20 0.5 1 กิจกรรมแนะแนว 20 0.5 1 กิจกรรมแนะแนว 20 0.5 1 กิจกรรมแนะแนว 20 0.5 

2 กิจกรรมนักเรียน   2 กิจกรรมนักเรียน   2 กิจกรรมนักเรียน   2 กิจกรรมนักเรียน   2 กิจกรรมนักเรียน   2 กิจกรรมนักเรียน   

   - ลส./นน. 20 0.5    - ลส./นน. 20 0.5    - ลส./นน. 20 0.5    - ลส./นน. 20 0.5    - ลส./นน. 20 0.5    - ลส./นน. 20 0.5 

   - กิจกรรมชุมนุม 20 0.5    - กิจกรรมชุมนุม 20 0.5    - กิจกรรมชุมนุม 20 0.5    - กิจกรรมชุมนุม 20 0.5    - กิจกรรมชุมนุม 20 0.5    - กิจกรรมชุมนุม 20 0.5 

3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

10 นอกตาราง 3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

10 นอกตาราง 3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

10 นอกตาราง 3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

10 นอกตาราง 3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

10 นอกตาราง 3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

10 นอกตาราง 

 รวมทั้งหมด 630 15.5  รวมทั้งหมด 630 15.5  รวมทั้งหมด 630 15.5  รวมทั้งหมด 630 15.5  รวมทั้งหมด 630 15.5  รวมทั้งหมด 630 15.5 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา    

 

หมายเหต ุ :   - ม.1-3 วิชาหน้าที่พลเมอืง บูรณาการกับสังคมศกึษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
                  - กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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โครงสร้างอัตราส่วนคะแนนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา    
 

ระดับประถมศึกษา (ตัดสินผลเป็นรายปี แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ๆ ละ 100 คะแนน รวมทั้งปี 200 คะแนน) 

สาระการเรียนรู ้
คะแนน

เต็มเฉลี่ย/
ปี 

อัตราส่วน
คะแนน 

ระหว่างปี:
ปลายป ี

ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 

คะแนนเก็บ  คะแนนสอบ คะแนนเก็บ  คะแนนสอบ 

 ภาษาไทย 100 70:30 70 30 70 30 
 คณิตศาสตร ์ 100 70:30 70 30 70 30 
 วิทยาศาสตร ์ 100 70:30 70 30 70 30 
 สังคมศึกษา ฯ 100 70:30 70 30 70 30 
 สุขศึกษาและพลศึกษา 100 80:20 80 20 80 20 
 ศิลปะ 100 80:20 80 20 80 20 
 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 100 80:20 80 20 80 20 
 ภาษาต่างประเทศ 100 70:30 70 30 70 30 
 

      หมายเหตุ      
                  กลุ่มสาระสขุศึกษาและพลศึกษา     เรียงตามล าดบั คือ สุขศึกษา, พลศึกษา 
                   กลุ่มสาระศิลปะ   เรียงตามล าดับ คือ สาระทัศนศิลป์, สาระดนตร,ี นาฏศิลป ์
                   กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี  เรียงตามล าดับ คือ  การงานฯ, เทคโนโลยี 
 

       
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ตัดสินผลเป็นรายภาค) 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คะแนน

เต็ม 

อัตราส่วน
คะแนน 

ระหว่างภาค:
ปลายภาค 

คะแนนระหวา่งภาค 
 

สอบปลาย
ภาค 

 
คะแนนเก็บ สอบกลางภาค 

 ภาษาไทย 100 70:30 50 20 30 
 คณิตศาสตร ์ 100 70:30 50 20 30 
 วิทยาศาสตร ์ 100 70:30 50 20 30 
 สังคมศึกษา ฯ 100 70:30 50 20 30 
 สุขศึกษาและพลศึกษา 100 80:20 60 20 20 
 ศิลปะ 100 80:20 60 20 20 
 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 100 80:20 60 20 20 
 ภาษาต่างประเทศ 100 70:30 50 20 30 

        

หมายเหตุ  ทุกระดับชั้น ในกลุ่มสาระใดที่มผีู้สอนหลายคน ท่ีต้องตดัสินผลการเรยีนรวมกัน ให้จัดท าการสอน ทดสอบ แยก 
แล้วเทียบคะแนนใหไ้ดต้ามสัดส่วนท่ีก าหนดเมื่อสิ้นปีให้สรุปผลรวมกัน 
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ตอนที่ 4 
 

2559 

ค าสั่งมอบหมายงาน 
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ค าสั่งโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 

ที ่ ๐๓๐/๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรท าหน้าที่หัวหน้าช่วงชั้น หัวหน้าระดับชั้นและครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
เพื่อให้การด าเนินงานระดับช้ันเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  สอดคล้องกับ                 

แนวทางการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี   มีปัญญา  
และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  ตามจุดเน้นของโรงเรียน  นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อให้การ
จัดการเรียนรู้ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าช่วงช้ัน หัวหน้าระดับช้ันและครูประจ าช้ัน/               
ครูที่ปรึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ดังนี ้

 

๑. ฝ่ายที่ปรึกษา   ประกอบด้วย 
     ๑.๑ นายพนมไพร  ค าขจร  ผู้อ านวยการสถานศึกษา   
     วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ      ประธาน 
 ๑.๒ นางอรทิพา  เกตมุะยรู  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
     วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ รองประธาน 
    ๑.๓ นางแสงเดือน  อิศรานันทศิร ิ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   
     วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  รองประธาน 
 ๑.๔ นางญาณิฐา  พิชฌาโชตภิัช  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
                                                     วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ  รองประธาน 
 มีหน้าที ่  - ให้ค าปรึกษาในการด าเนินการของบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. ฝ่ายปฏิบตัิการหัวหนา้ช่วงช้ันและหัวหน้าระดบัช้ัน  ประกอบด้วย 
    ๒.๑ หัวหน้าช่วงช้ัน   
        ๒.๑.๑ นางธัญญลักษณ์  วิริยะไกรกุล   ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  หัวหน้าช่วงช้ันปฐมวัย ๑-๓ 
        ๒.๑.๒ นางเบญจวรรณ  แสวงศิรผิล ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  หัวหน้าช่วงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
        ๒.๑.๓ นางสาวกรรณิกา  เวฬุรตันะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้าช่วงช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๔-๖ 
        ๒.๑.๔ นางนรินทร์ทิพย์   ปิยะจันทร์ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าช่วงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
    ๒.๒ หัวหน้าระดับช้ัน 
        ๒.๒.๑  นางสาวธีนาถ  ยศยิ่งยง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  หัวหน้าระดับปฐมวยั ๑ 
        ๒..๒.๒ นางธัญญลักษณ์  วิรยิะไกรกุล  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  หัวหน้าระดับปฐมวัย ๒ 
        ๒.๒.๓  นางสาวธัญพร  แก้วแสนสุข ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  หัวหน้าระดับปฐมวัย ๓ 
        ๒.๒.๔  นางลัดดา  สวัสดี    ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  หัวหน้าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
        ๒.๒.๕  นางสุพัตรา  ศิริวรรณ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  หัวหน้าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
    ๒.๒.๖  นางเบญจวรรณ  แสวงศิรผิล ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  หัวหน้าช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๓ 
        ๒.๒.๗  นางพนอ  วงศ์ถีระพงษ์ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ     หัวหน้าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
        ๒.๒.๘  นางเรณู  กู้เกียรติกาญจน ์ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
        ๒.๒.๙  นางสาวกรรณิกา  เวฬรุัตนะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
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    ๒.๒.๑๐ นางสาวดลนภาณ์  เลศิสนธิ ์ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  หัวหน้าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
    ๒.๒.๑๑ นางนรินทร์ทิพย์   ปิยะจนัทร์ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
            ๒.๒.๑๒ นางอรญา  พรมแดน             ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  หัวหน้าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
  มีหน้าที ่  

๑. เป็นผู้แทนครูในระดับช่วงช้ันหรือระดบัช้ันเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร 
๒. ปกครอง ดูแล ช่วยเหลือครูและนักเรียนในช่วงช้ันหรือระดับชั้น ที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างเต็มความสามารถ 
๓.  ส่งเสริมกจิกรรม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อประโยชน์ต่องานในระดับชั้น 

                   ทั้งในด้านวิชาการ  งบประมาณ  บรหิารบุคคลและบริหารงานท่ัวไป 
๔. ควบคุม ดูแลความประพฤติ  เสริมสร้างระเบยีบวินัย  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท าผดิวินัย   
๕. บริหารจดัการ ประชุมปรึกษาหารือครูประจ าช้ันในระดับชั้น  เพื่อวางแผนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ๓.  ฝ่ายปฏิบตัิการครูประจ าชั้น  ประกอบด้วย 
      ๓.๑  ครูประจ าช้ันระดับปฐมวัย 

  ๓.๑.๑  นางสาวธีนาถ  ยศยิ่งยง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ช้ันปฐมวัย ๑/๑  
  ๓.๑.๒  นางมารุจี  สงิหส์วัสดิ ์ คร ู    ช้ันปฐมวัย ๑/๒   
  ๓.๑.๓  นางธัญญลักษณ์  วิริยะไกรกุล   คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ  ช้ันปฐมวัย ๒/๑   
  ๓.๑.๔  นางสาววิภาวดี  วาปีเน คร ู               ช้ันปฐมวัย ๒/๒ 
  ๓.๑.๕  นางจิตต์ฐิตา  จันทรา ครู วิทยฐานะครูช านาญการ   ช้ันปฐมวัย ๒/๓ 
 ๓.๑.๖  นางสาวจันทรเ์พ็ญ  เกรยีงไกรสริิกุล  คร ู    ช้ันปฐมวัย ๓/๑  
  ๓.๑.๗  นางสาวธัญพร  แก้วแสนสุข ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ช้ันปฐมวัย ๓/๒   
  ๓.๑.๘  นางรัชฎาวรรณ  จลุศักดิ์  ครูผู้ช่วย    ช้ันปฐมวัย ๓/๓ 
 

๓.๒  ครูประจ าช้ันระดับประถมศึกษา 
 ๓.๒.๑  นางดลธชา  วัจนะเจรญิ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ        ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๑ 
 ๓.๒.๒  นางลัดดา  สวัสดี           คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ        ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๒ 
 ๓.๒.๓  นางพรพิรณุ  เปลี่ยนเดชา คร ูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ        ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๒ 
  ๓.๒.๓  นางสาวบุศริน  พูลสวัสดิ์ คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ         ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๓ 
 ๓.๒.๔  นายวิชยวัฒน์  ท าแกว คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ          ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๓ 
 ๓.๒.๕  นางเสริม  รักช่ือ คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ          ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๑ 
 ๓.๒.๖  นายศักดา  สุวรรณวงษ ์ คร ู             ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๑ 
 ๓.๒.๗  นางส ารวย  พนมไพรรัตน ์ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 
 ๓.๒.๘  นางสุพัตรา  ศริิวรรณ คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ          ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๓ 
 ๓.๒.๙  นายพรศักดิ์  ทับทิม ครู วิทยฐานะครูช านาญการ          ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๓

 ๓.๒.๑๐ นางเบญจวรรณ  แสวงศริิผล   ครู วิทยฐานะครูช านาญการ          ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 
  ๓.๒.๑๑ จ่าสิบเอกสมพงษ์  บุญฤทธ์ิ พนักงานจ้าง   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 
 ๓.๒.๑๒ นางสาวชญาพัฒน์  ดอกมะล ิ คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ          ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 
 ๓.๒.๑๓ นายสรุะพงศ์  เสง่ียมวงษ์ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 
 ๓.๒.๑๔ นางสมสุข  เขตแวงควง คร ู    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๓ 
  ๓.๒.๑๕ นางพนอ  วงศถ์ีระพงษ ์ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ          ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 
 ๓.๒.๑๖ นางสาวรตันา  พลอยสกลุ  คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ        ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 
  ๓.๒.๑๗ นางไพเราะ  ส าเนียงหงษ์ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ          ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 
  ๓.๒.๑๘ นางศศิรวรรณ   ช่วยชูตระกลู          ครู วิทยฐานะครูช านาญการ          ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 
  ๓.๒.๑๙ นางนฤมล  ด ารงพานิช คร ู              ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๓ 
 ๓.๒.๒๐ นางทัศสุวรรณ  ทองชู   คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ         ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๓ 

    ๓.๒.๒๑ นางเรณู  กู้เกียรติกาญจน์        ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๑                                                                             
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  ๓.๒.๒๒ นางมัลลิกา  วิชชุกรอิงครัต ครู วิทยฐานะครูช านาญการ         ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๒ 
  ๓.๒.๒๓ นางสาวสกลุรตัน์  ยืนยง ครูผู้ช่วย    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๒ 
 ๓.๒.๒๔ นางสาวกฤษณา  คนไว ครู วิทยฐานะครูช านาญการ          ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๓ 
  ๓.๒.๒๕ นางกัญญา  จรุตานันท ์ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๓ 
  ๓.๒.๒๖ นางนพวรรณ์  แจ้งสว่าง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ         ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖/๑       
  ๓.๒.๒๗ นางสาวกรรณิกา  เวฬรุัตนะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖/๒   
  ๓.๒.๒๘ นางสาวกุสาวดี  คณุแกว้ คร ู                      ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖/๓ 
 

๓.๓  ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ๓.๓.๑ นายธาณี  แสงอรณุ คร ู              ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ 

 ๓.๓.๒ นางสาวดลนภาณ์  เลศิสนธิ์               ครู วิทยฐานะครูช านาญการ         ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ 
  ๓.๓.๓ นางนรินทร์ทิพย์  ปิยะจนัทร์ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑ 
  ๓.๓.๔ นางอุรุชา  หอณรงค์ศิร ิ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ         ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 
  ๓.๓.๕ นายนริศ  ลาภังยะวิทย ์ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ         ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 
  ๓.๓.๖ นางอรญา  พรมแดน ครู วิทยฐานะครูช านาญการ         ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 
  ๓.๓.๗ นายบุญมี  ศรไีพบูลย ์ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ         ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 
 ๓.๓.๘ นางสาวธวัลรัตน์  แก่นจันทร์ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ         ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 
  ๓.๓.๙ นางสาวจิตลดา  กองแก้ว ครู วิทยฐานะครูช านาญการ        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 
 มีหน้าที่   
       ๑.  ส่งเสริมให้นักเรียนคัดลายมือตามตารางที่ก าหนดซึ่งเป็นวสิัยทัศน์ของโรงเรยีน 

 ๒.  ให้ความรักเอาใจใส่นักเรยีนในช้ันเสมือนลูกในครอบครัวตนเอง 
       ๓.  ควบคุม ดูแลนักเรียนในการท ากิจกรรมหน้าเสาธงอบรมและพัฒนานักเรียนในช่วงเวลาโฮมรมู 
       ๔.  กระตุ้น ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้นักเรียนรักการอ่าน การค้นคว้า การคดิค้นวิเคราะห์ ตลอดจนส่งเสริม

และแก้ปัญหาให้นักเรยีนมีผลการเรียนท่ีดีขึ้น  
      ๕.  อบรม ช้ีแจง แจ้งข่าวสารที่น่าสนใจ ด าเนินการจัดการให้นกัเรียนปฏิบตัิตนให้อยู่ในกรอบ              

กฎ ระเบยีบ ของโรงเรียนและสังคม 
                  ๖.  ควบคุม ดูแลความประพฤติ เสรมิสร้างระเบียบวนิัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท าผดิในช้ันเรียน   
                  ๗.  เอาใจใส่ ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาและพัฒนานักเรยีนในทุกๆ ด้าน เป็นรายบุคคล ตลอดจนหาทางช่วยเหลือ
ด้านสวสัดิการแก่นักเรียนที่ขัดสน เช่น ทุนการศึกษา ปัจจัยพื้นฐาน  

      ๘.  เยี่ยมบ้านนักเรยีนและจดัท าข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนในช้ันเรียน 
      ๙. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

       ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ  ความรับผิดชอบ เสียสละอย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนและประโยชน์ของทางราชการ   
 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 
 
 

                                                                สั่ง ณ วันท่ี  ๒   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
      
 
 
                   (นายพนมไพร  ค าขจร) 
       ผู้อ านวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
        โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสนุทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานครูและบุคลากร   ปีการศึกษา 2559 66 

 

  
 
 
 

 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย  อาจารยางกูร) 

ที ่ ๐๓๑/๒๕๕๙ 
เรื่อง  การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

…………………………… 
 

 การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนถือเป็นหัวใจหลักของการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาล  ๒   
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย  อาจารยางกูร)  เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอ        
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เปิดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ๑ – 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพ่ือให้การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และสอดคล้องกับนโยบายด้านต่างๆ ของหน่วยงานต้นสังกัด  ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทางโรงเรียนเทศบาล ๒ 
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย  อาจารยางกูร) ได้จัดบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานด้านวิชาการ การจัดกิจกรรม     
การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
 ๑.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย  ประกอบด้วย   

๑.๑ นางสาวธีนาถ  ยศยิ่งยง  ต าแหน่ง คร ู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการ
สอนชั้นปฐมวัย ๑/๑  ประกอบด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ,  กิจกรรมเสริมประสบการณ์,  
กิจกรรมสร้างสรรค์, กิจกรรมเสรี,  กิจกรรมกลางแจ้ง,  กิจกรรมการศึกษา  รวมจ านวน  ๒๘  ชั่วโมง /สัปดาห์ 

๑.๒ นางมารุจี  สิงห์สวัสดิ์  ต าแหน่ง คร ู ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอนชั้นปฐมวัย ๑/๒  
ประกอบด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ,  กิจกรรมเสริมประสบการณ์,  กิจกรรมสร้างสรรค์,  
กิจกรรมเสรี,  กิจกรรมกลางแจ้ง,  กิจกรรมการศึกษา  รวมจ านวน  ๒๘  ชั่วโมง /สัปดาห์ 
 ๑.๓ นางธัญญลักษณ์  วิริยะไกรกุล  ต าแหน่ง คร ู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่
ปฏิบัติการสอนชั้นปฐมวัย ๒/๑  ประกอบด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ,  กิจกรรมเสริมประสบการณ์,  
กิจกรรมสร้างสรรค์,  กิจกรรมเสรี,  กิจกรรมกลางแจ้ง,  กิจกรรมการศึกษา  รวมจ านวน  ๒๘  ชั่วโมง /สัปดาห ์

๑.๔ นางสาววิภาวดี  วาปีเน  ต าแหน่ง คร ู ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอนชั้นปฐมวัย ๒/๒  
ประกอบด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ,  กิจกรรมเสริมประสบการณ์,  กิจกรรมสร้างสรรค์, กิจกรรมเสรี,  
กิจกรรมกลางแจ้ง,  กิจกรรมการศึกษา  รวมจ านวน  ๒๘  ชั่วโมง /สัปดาห์ 

๑.๕ นางจิตต์ฐิตา  จันทรา  ต าแหน่ง คร ู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน
ชั้นปฐมวัย ๒/๓  ประกอบด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ,  กิจกรรมเสริมประสบการณ,์  กิจกรรม
สร้างสรรค,์  กิจกรรมเสรี,  กิจกรรมกลางแจ้ง,  กิจกรรมการศึกษา  รวมจ านวน  ๒๘  ชัว่โมง /สัปดาห์ 

๑.๖ นางสาวจันทร์เพ็ญ เกรียงไกรสิริกุล  ต าแหน่ง คร ู ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอนชั้น 
ปฐมวัย ๓/๑  ประกอบด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ,  กิจกรรมเสริมประสบการณ์, กิจกรรมสร้างสรรค์, 
กิจกรรมเสรี,  กิจกรรมกลางแจ้ง,  กิจกรรมการศึกษา  รวมจ านวน  ๒๘  ชั่วโมง /สัปดาห์ 
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๑.๗ นางสาวธัญพร  แก้วแสนสุข  ต าแหน่ง คร ู วิทยฐานะ ครูช านาญการ    ท าหน้าที่
ปฏิบัติการสอนชั้นปฐมวัย ๓/๒  ประกอบด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ,  กิจกรรมเสริมประสบการณ์,  
กิจกรรมสร้างสรรค์,  กิจกรรมเสรี,  กิจกรรมกลางแจ้ง,  กิจกรรมการศึกษา  รวมจ านวน  ๒๘  ชั่วโมง /สัปดาห์ 

๑.๘ นางรัชฎาวรรณ  จุลศักดิ์  ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย  ท าหนา้ที่ปฏิบัติการสอนชั้นปฐมวัย ๓/๓  
ประกอบด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ,  กิจกรรมเสริมประสบการณ์,  กิจกรรมสร้างสรรค์, กิจกรรมเสรี,  
กิจกรรมกลางแจ้ง,  กิจกรรมการศึกษา  รวมจ านวน  ๒๘  ชั่วโมง /สัปดาห์ 

 

 ๒.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  ประกอบด้วย   
   ๒.๑ นางดลธชา  วัจนะเจริญ  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน 

รวม  ๒๒  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 
สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- ภาษาไทย ๑ (ท๑๑๑๐๑) ชั้น ป.๑/๑ จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
- คณิตศาสตร์ ๑ (ค๑๑๑๐๑) ชั้น ป.๑/๑ จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
- ศิลปะ-ดนตรี  นาฏศิลป์ (ศ๑๑๑๐๑) ชั้น ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
สาระเพ่ิมเติม 
- หน้าที่พลเมือง ๑ (ส๑๑๒๐๑) ชั้น ป.๑/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- ทักษะการอ่าน การเขียน ๑ (ท๑๑๒๐๑)  ชั้น ป.๑/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ชั้น ป.๑/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ป.๑/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้   ชั้น ป.๑-๓  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 

    

๒.๒ นางลัดดา  สวัสดี  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน 
รวม  ๒๒  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 

        สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- ภาษาไทย ๑ (ท๑๑๑๐๑) ชั้น ป.๑/๒ จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
- คณิตศาสตร์ ๑ (ค๑๑๑๐๑) ชั้น ป.๑/๒ จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
- ศิลปะ-ดนตรี  นาฏศิลป์ (ศ๑๑๑๐๑) ชั้น ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
สาระเพ่ิมเติม 
- หน้าที่พลเมือง ๑ (ส๑๑๒๐๑) ชั้น ป.๑/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- ทักษะการอ่าน การเขียน ๑ (ท๑๑๒๐๑)  ชั้น ป.๑/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ชั้น ป.๑/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ป.๑/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้   ชั้น ป.๑-๓  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 

 

๒.๓ นางพรพิรุณ  เปลี่ยนเดชา  ต าแหน่ง คร ู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน 
รวม  ๒๕  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ (ง๑๑๑๐๑) ชั้น ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ (ง๑๒๑๐๑) ชั้น ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ (ง๑๓๑๐๑) ชั้น ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
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กิจกรรมซ่อมเสริม 
- อาเซียนศึกษา ชั้น ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓   จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- อาเซียนศึกษา ชั้น ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- อาเซียนศึกษา ชั้น ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ชั้น ป.๑/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ป.๑/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้   ชั้น ป.๑-๓  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 

 

๒.๔ นางสาวบุศริน  พูลสวัสดิ์  ต าแหน่ง คร ู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  
รวม  ๒๒  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- ภาษาไทย ๑ (ท๑๑๑๐๑) ชั้น ป.๑/๓ จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
- คณิตศาสตร์ ๑ (ค๑๑๑๐๑) ชั้น ป.๑/๓ จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
- ศิลปะ-ดนตรี  นาฏศิลป์ (ศ๑๑๑๐๑) ชั้น ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
สาระเพ่ิมเติม 
- หน้าที่พลเมือง ๑ (ส๑๑๒๐๑) ชั้น ป.๑/๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- ทักษะการอ่าน การเขียน ๑ (ท๑๑๒๐๑)  ชั้น ป.๑/๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ชั้น ป.๑/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ป.๑/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้   ชั้น ป.๑-๓  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 

 

๒.๕ นายวิชยวัฒน์  ท าแกว  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน                                
รวม  ๒๕  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- ภาษาอังกฤษ ๑ (อ๑๑๑๐๑) ชั้น ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- ภาษาอังกฤษ ๒ (อ๑๒๑๐๑) ชั้น ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- ภาษาอังกฤษ ๓ (อ๑๒๑๐๑) ชั้น ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมซ่อมเสริม 
- เสริมภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- เสริมภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- เสริมภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ชั้น ป.๑/๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ป.๑/๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้   ชั้น ป.๑-๓  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
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๒.๖ นางเสริม  รักชื่อ  ต าแหน่ง คร ู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน                          
รวม  ๒๕  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- ภาษาไทย ๒ (ท๑๒๑๐๑) ชั้น ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  จ านวน ๑๕ คาบ/สัปดาห์ 
สาระเพ่ิมเติม 

  -  ทักษะการอ่าน  การเขียน ๒ (ท๑๒๒๐๑)ชั้น ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.๒/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์ ชั้น ป.๒/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้   ชั้น ป.๑-๓  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 

 

๒.๗ นายศักดา  สุวรรณวงษ์  ต าแหน่ง คร ู ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน รวม ๒๕ คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 
สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- คณิตศาสตร์ ๒ (ค๑๒๑๐๑) ชั้น ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  จ านวน ๑๕ คาบ/สัปดาห์ 
สาระเพ่ิมเติม 
- หน้าที่พลเมือง ๒ (ส๑๒๒๐๑) ชั้น ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.๒/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์ ชั้น ป.๒/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้   ชั้น ป.๑-๓  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
 

๒.๘ นางส ารวย  พนมไพรรัตน์  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  
รวม  ๒๕  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 
  ภาคเรียนที่ ๑ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- วิทยาศาสตร์ ๒ (ว๑๒๑๐๑) ชั้น ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- วิทยาศาสตร์ ๓ (ว๑๓๑๐๑) ชั้น ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- วิทยาศาสตร์ ๕ (ว๒๓๑๐๑) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒    จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ชั้น ป.๒/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ป.๒/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้   ชั้น ป.๑-๓  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 

  ภาคเรียนที่ ๒ 
สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- วิทยาศาสตร์ ๒ (ว๑๒๑๐๑) ชั้น ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- วิทยาศาสตร์ ๓ (ว๑๓๑๐๑) ชั้น ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- วิทยาศาสตร์ ๖ (ว๒๓๑๐๒) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒    จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ชั้น ป.๒/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ป.๒/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้   ชั้น ป.๑-๓  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
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๒.๙ นางสุพัตรา  ศิริวรรณ  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  
รวม  ๒๕  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- ประวัติศาสตร์ ๑ (ส๑๑๑๐๒) ชั้น ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- ประวัติศาสตร์ ๒ (ส๑๒๑๐๒) ชั้น ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- ประวัติศาสตร์ ๓ (ส๑๑๑๐๒) ชั้น ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
สาระเพ่ิมเติม 
- ท้องถิ่นฉะเชิงเทรา ๑ (ส๑๑๒๐๒) ชั้น ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- ท้องถิ่นฉะเชิงเทรา ๒ (ส๑๒๒๐๒) ชั้น ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- ท้องถิ่นฉะเชิงเทรา ๓ (ส๑๓๒๐๒) ชั้น ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ชั้น ป.๒/๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ป.๒/๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้   ชั้น ป.๑-๓  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 

 

๒.๑๐ นายพรศักดิ์  ทับทิม  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน                   
รวม  ๒๕ คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- ศิลปะ ๑ (ศ๑๑๑๐๑) ชั้น ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 

 - ศิลปะ ๒ (ศ๑๒๑๐๑) ชั้น ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
 - ศิลปะ ๓ (ศ๑๓๑๐๑) ชั้น ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- แนะแนว ชั้น ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- แนะแนว ชั้น ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 

 - แนะแนว ชั้น ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์  
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.๒/๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ป.๒/๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้   ชั้น ป.๑-๓  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 

 

๒.๑๑ นางเบญจวรรณ  แสวงศิริผล  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  
รวม  ๒๕  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- ภาษาไทย ๓ (ท๑๓๑๐๑) ชั้น ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  จ านวน ๑๕ คาบ/สัปดาห์ 
สาระเพ่ิมเติม 

  -  ทักษะการอ่าน  การเขียน ๓ (ท๑๓๒๐๑)ชั้น ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.๓/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์ ชั้น ป.๓/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้   ชั้น ป.๑-๓  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
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๒.๑๒ จ่าสิบเอกสมพงษ์  บุญฤทธิ์  ต าแหน่ง พนักงานจ้าง  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  
รวม  ๒๕  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- วิทยาศาสตร์ ๑ (ว๑๑๑๐๑) ชั้น ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓  จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์

 กิจกรรมซ่อมเสริม 
- เสริมคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- เสริมคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์   
- เสริมคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- เสริมคอมพิวเตอร์ ชั้น ปฐมวัย ๓/๑, ๓/๒, ๓/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.๓/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์ ชั้น ป.๓/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้   ชั้น ป.๑-๓  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
 

๒.๑๓ นางสาวชญาพัฒน์  ดอกมะล ิ ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  
รวม  ๒๕  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- คณิตศาสตร์ ๓ (ค๑๓๑๐๑) ชั้น ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  จ านวน ๑๕ คาบ/สัปดาห์ 
สาระเพ่ิมเติม 
- หน้าที่พลเมือง ๓ (ส๑๓๒๐๑) ชั้น ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.๓/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์ ชั้น ป.๓/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้   ชั้น ป.๑-๓  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 

 

๒.๑๔ นายสุระพงศ์  เสงี่ยมวงษ์ ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  
รวม  ๒๕  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ (พ๑๑๑๐๑) ชั้น ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓  จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ (พ๑๑๑๐๑) ชั้น ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์   
- สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ (พ๑๑๑๐๑) ชั้น ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ชั้น ป.๓/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ป.๓/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้   ชั้น ป.๑-๓  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 

 

๒.๑๕ นางสมสุข  เขตแวงควง ต าแหน่ง ครู  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  รวม  ๒๕  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 
สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑ (ส๑๑๑๐๑) 
                                           ชั้น ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓  จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
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- สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๒ (ส๑๒๑๐๑) 
 ชั้น ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์  
- สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๓ (ส๑๓๑๐๑) 
 ชั้น ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.๓/๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ป.๓/๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้   ชั้น ป.๑-๓  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 

 

๒.๑๖ นางพนอ  วงศ์ถีระพงษ์ ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  
รวม  ๒๕  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 

        กิจกรรมซ่อมเสริม 
- ภาษาจีน ชั้น ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์   
- ภาษาจีน ชั้น ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์   
- ภาษาจีน ชั้น ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - แนะแนว ชั้น ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- แนะแนว ชั้น ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- แนะแนว ชั้น ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 

        - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ชั้น ป.๔/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
        - กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์        ชั้น ป.๔-๖ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 

- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้   ชั้น ป.๔-๖     จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
 

๒.๑๗ นางสาวรัตนา  พลอยสกุล ต าแหน่ง คร ู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  
รวม ๒๕ คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ (พ๑๔๑๐๑) ชั้น ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ (พ๑๕๑๐๑) ชั้น ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓  จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์   
- สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ (พ๑๖๑๐๑) ชั้น ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ชั้น ป.๔/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ป.๔-๖ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้   ชั้น ป.๔-๖  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 

 

๒.๑๘ นางไพเราะ  ส าเนียงหงษ์  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  
รวม  ๒๕  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๔ (ส๑๔๑๐๑) 
                                           ชั้น ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๕ (ส๑๕๑๐๑) 
 ชั้น ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓  จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์  



คู่มือปฏิบัติงานครูและบุคลากร   ปีการศึกษา 2559 73 

 

- สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๖ (ส๑๖๑๐๑) 
 ชั้น ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.๔/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ป.๔-๖ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 

        - กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้          ชั้น ป.๔-๖  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
 

๒.๑๙ นางศศิรวรรณ  ช่วยชูตระกูล  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  
รวม  ๒๕  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 

สาระเพ่ิมเติม 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๑ (อ๑๔๒๐๑) ชั้น ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๒ (อ๑๕๒๐๑) ชั้น ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์   
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓ (อ๑๕๒๐๑) ชั้น ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมซ่อมเสริม 
- เสริมภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- เสริมภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์   
- เสริมภาษาอังกฤษ  ชั้น ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.๔/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ป.๔-๖ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 

        - กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้          ชั้น ป.๔-๖  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
 

๒.๒๐ นางนฤมล  ด ารงพานิช  ต าแหน่ง ครู  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  รวม  ๒๕  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 
สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔ (ง๑๔๑๐๑) ชั้น ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ (ง๑๕๑๐๑) ชั้น ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์   
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖ (ง๑๖๑๐๑) ชั้น ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
สาระเพ่ิมเติม 
- ท้องถิ่นฉะเชิงเทรา ๔ (ส๑๔๒๐๑) ชั้น ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์  
- ท้องถิ่นฉะเชิงเทรา ๕ (ส๑๕๒๐๑) ชั้น ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์  
- ท้องถิ่นฉะเชิงเทรา ๖ (ส๑๖๒๐๑) ชั้น ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.๔/๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ป.๔-๖ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 

        - กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้         ชั้น ป.๔-๖  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
 

๒.๒๑ นางทัศสุวรรณ  ทองชู  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  
รวม  ๒๕  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 
  ภาคเรียนที่ ๑ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- ศิลปะ ๔ (ศ๑๔๑๐๑) ชั้น ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
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- ศิลปะ ๕ (ศ๑๕๑๐๑) ชั้น ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์   
- ศิลปะ ๖ (ศ๑๖๑๐๑) ชั้น ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- ทัศนศิลป์ ๑ (ศ๒๑๑๐๑) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒  จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- ทัศนศิลป์ ๓ (ศ๒๒๑๐๑) ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒  จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- ทัศนศิลป์ ๕ (ศ๒๒๑๐๑) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒  จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมซ่อมเสริม 
- เสริมศิลปะ ชั้นปฐมวัย ๒   จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.๔/๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ป.๔-๖ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 

        - กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้          ชั้น ป.๔-๖  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
  ภาคเรียนที่ ๒ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- ศิลปะ ๔ (ศ๑๔๑๐๑) ชั้น ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- ศิลปะ ๕ (ศ๑๕๑๐๑) ชั้น ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์   
- ศิลปะ ๖ (ศ๑๖๑๐๑) ชั้น ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- ทัศนศิลป์ ๒ (ศ๒๑๑๐๓) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒  จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- ทัศนศิลป์ ๔ (ศ๒๒๑๐๓) ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒  จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- ทัศนศิลป์ ๖ (ศ๒๒๑๐๓) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒  จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมซ่อมเสริม 
- เสริมศิลปะ ชั้นปฐมวัย ๒   จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.๔/๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ป.๔-๖ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 

        - กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้          ชั้น ป.๔-๖  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
 

๒.๒๒ นางเรณู  กู้เกียรติกาญจน์  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  
รวม  ๒๕  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- วิทยาศาสตร์ ๔ (ว๑๔๑๐๑) ชั้น ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- วิทยาศาสตร์ ๕ (ว๑๕๑๐๑) ชั้น ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์   
- วิทยาศาสตร์ ๖ (ว๑๖๑๐๑) ชั้น ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.๕/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ป.๔.๖ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้         ชั้น ป.๔-๖  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
 

๒.๒๓ นางมัลลิกา  วิชชุกรอิงครัต  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  
รวม  ๒๕  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- ภาษาอังกฤษ ๔ (อ๑๔๑๐๑) ชั้น ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
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- ภาษาอังกฤษ ๕ (อ๑๕๑๐๑) ชั้น ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์   
- ภาษาอังกฤษ ๖ (อ๑๖๑๐๑) ชั้น ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.๕/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ป.๔-๖ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้         ชั้น ป.๔-๖  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 

 

๒.๒๔ นางสาวสกุลรัตน์  ยืนยง  ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน รวม  ๒๓  คาบ/สัปดาห์ 
ดังนี้ 
  ภาคเรียนที่ ๑ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- ประวัติศาสตร์ ๔ (ส๑๔๑๐๒) ชั้น ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- ประวัติศาสตร์ ๕ (ส๑๕๑๐๒) ชั้น ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์   
- ประวัติศาสตร์ ๖ (ส๑๖๑๐๒) ชั้น ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- ประวัติศาสตร์ ๑ (ส๒๑๑๐๒) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒  จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- ประวัติศาสตร์ ๓ (ส๒๒๑๐๒) ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒  จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมซ่อมเสริม 
- เสริมภาษาจีน ชั้น ป.๔ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.๕/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ป.๔-๖ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้          ชั้น ป.๔-๖  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 

  ภาคเรียนที่ ๒ 
สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- ประวัติศาสตร์ ๔ (ส๑๔๑๐๒) ชั้น ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- ประวัติศาสตร์ ๕ (ส๑๕๑๐๒) ชั้น ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์   
- ประวัติศาสตร์ ๖ (ส๑๖๑๐๒) ชั้น ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- ประวัติศาสตร์ ๒ (ส๒๑๑๐๔) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒  จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- ประวัติศาสตร์ ๔ (ส๒๒๑๐๔) ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒  จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมซ่อมเสริม 
- เสริมภาษาจีน ชั้น ป.๔ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.๕/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ป.๔-๖ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้          ชั้น ป.๔-๖  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 

 

๒.๒๕ นางสาวกฤษณา  คนไว  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  
รวม  ๒๕  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- ภาษาไทย ๕ (ท๑๕๑๐๑) ชั้น ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓  จ านวน ๑๒ คาบ/สัปดาห์ 
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สาระเพ่ิมเติม 
- หน้าที่พลเมือง ๕ (ท๑๕๒๐๑) ชั้น ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมซ่อมเสริม 
- เสริมภาษาจีน ชั้น ป.๕ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.๕/๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ป.๔-๖ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้          ชั้น ป.๔-๖  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 

 

๒.๒๖ นางกัญญา  จรุตานันท์  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  
รวม  ๒๓  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- คณิตศาสตร์ ๔ (ค๑๔๑๐๑)     ชั้น ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ จ านวน ๑๒ คาบ/สัปดาห์  

  - คณิตศาสตร์ ๕ (ค๑๕๑๐๑)     ชั้น ป.๕/๓     จ านวน  ๔ คาบ/สัปดาห์   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.๕/๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ป.๔-๖ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้          ชั้น ป.๔-๖  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 

 

๒.๒๗ นางนพวรรณ์  แจ้งสว่าง ต าแหน่ง คร ู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  
รวม  ๒๓  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- คณิตศาสตร์ ๖ (ค๑๖๑๐๑)     ชั้น ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ จ านวน ๑๒ คาบ/สัปดาห์  

  - คณิตศาสตร์ ๕ (ค๑๕๑๐๑)     ชั้น ป.๕/๑     จ านวน  ๔ คาบ/สัปดาห์   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.๖/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ป.๔-๖ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้          ชั้น ป.๔-๖  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 

 

๒.๒๘ นางสาวกรรณิกา  เวฬุรัตนะ  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  
รวม  ๒๔  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 

 สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- ภาษาไทย ๖ (ท๑๖๑๐๑) ชั้น ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  จ านวน ๑๒ คาบ/สัปดาห์ 
สาระเพ่ิมเติม 
- หน้าที่พลเมือง ๖ (ท๑๖๒๐๑) ชั้น ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมซ่อมเสริม 
- เสริมภาษาจีน ชั้น ป.๖ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.๖/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ป.๔-๖ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้          ชั้น ป.๔-๖  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
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๒.๒๙ นางสาวกุสาวดี  คุณแก้ว  ต าแหน่ง ครู  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  รวม  ๒๓  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 
สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- ภาษาไทย ๔ (ท๑๔๑๐๑) ชั้น ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ จ านวน ๑๒ คาบ/สัปดาห์ 
สาระเพ่ิมเติม 
- หน้าที่พลเมือง ๔ (ท๑๔๒๐๑) ชั้น ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมซ่อมเสริม 
- เสริมภาษาจีน ชั้น ป.๖ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.๖/๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ป.๔-๖ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้          ชั้น ป.๔-๖  จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 

 

๒.๓๐ นายธาณี  แสงอรุณ  ต าแหน่ง ครู  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  รวม  ๒๔  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 
 ภาคเรียนที่ ๑ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- ศิลปะ  ๔ (ศ๑๔๑๐๑) ชั้น ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- ศิลปะ ๕ (ศ๑๕๑๐๑) ชั้น ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์   
- ศิลปะ ๖ (ศ๑๖๑๐๑) ชั้น ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- ดนตรี ๑ (ศ๒๑๑๐๒) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- ดนตรี ๒ (ศ๒๒๑๐๒) ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- ดนตรี ๓ (ศ๒๓๑๐๒) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมซ่อมเสริม 
- เสริมดนตรีและการขับร้อง ชั้นปฐมวัย ๑ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๑/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 

         - กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้         ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
 ภาคเรียนที่ ๒ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- ศิลปะ  ๔ (ศ๑๔๑๐๑) ชั้น ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- ศิลปะ ๕ (ศ๑๕๑๐๑) ชั้น ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์   
- ศิลปะ ๖ (ศ๑๖๑๐๑) ชั้น ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- นาฏศิลป์ ๑ (ศ๒๑๑๐๔) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- นาฏศิลป์ ๒ (ศ๒๒๑๐๔) ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- นาฏศิลป์ ๓ (ศ๒๓๑๐๔) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมซ่อมเสริม 
- เสริมดนตรีและการขับร้อง ชั้นปฐมวัย ๑ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๑/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
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        - กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้          ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
 

๒.๓๑ นายณเอก  อ้ึงเสือ  ต าแหน่ง ครู  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  รวม  ๒๕  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้  
 ภาคเรียนที่ ๑ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- การงานอาชีพ ๑ (ง๒๑๑๐๑) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- การงานอาชีพ ๓ (ง๒๒๑๐๑) ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- การงานอาชีพ ๕ (ง๒๓๑๐๑) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
สาระเพ่ิมเติม 
- รู้เรื่องเมืองฉะเชิงเทรา ๑ (ส๒๑๒๐๓) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- รู้เรื่องเมืองฉะเชิงเทรา ๓ (ส๒๒๒๐๓) ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- รู้เรื่องเมืองฉะเชิงเทรา ๕ (ส๒๓๒๐๓) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ๑ (จ๒๑๒๐๑) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒ จ านวน ๔ คาบ/สัปดาห์ 
- ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ๓ (จ๒๒๒๐๑) ชั้น ม.๒/๑ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๑/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 

        - กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้          ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
 ภาคเรียนที่ ๒ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- การงานอาชีพ ๒ (ง๒๑๑๐๓) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒  จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- การงานอาชีพ ๔ (ง๒๒๑๐๓) ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒  จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- การงานอาชีพ ๖ (ง๒๓๑๐๓) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒  จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
สาระเพ่ิมเติม 
- รู้เรื่องเมืองฉะเชิงเทรา ๒ (ส๒๑๒๐๔) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒  จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- รู้เรื่องเมืองฉะเชิงเทรา ๔ (ส๒๒๒๐๔) ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- รู้เรื่องเมืองฉะเชิงเทรา ๖ (ส๒๓๒๐๔) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ๒ (จ๒๑๒๐๒) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒ จ านวน ๔ คาบ/สัปดาห์ 
- ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ๔ (จ๒๒๒๐๒) ชั้น ม.๒/๑ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๑/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 

        - กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้          ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
 

๒.๓๒  นางสาวดลนภาณ์  เลิศสนธิ์  ต าแหน่ง คร ู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  
รวม  ๒๔  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 
  ภาคเรียนที่ ๑ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- ภาษาไทย ๑ (ท๒๑๑๐๑) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- ภาษาไทย ๓ (ท๒๒๑๐๑) ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- ภาษาไทย ๕ (ท๒๓๑๐๑) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๑/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 

        - กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้          ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
  ภาคเรียนที่ ๒ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- ภาษาไทย ๒ (ท๒๑๑๐๒) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- ภาษาไทย ๔ (ท๒๒๑๐๒) ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- ภาษาไทย ๖ (ท๒๓๑๐๒) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๑/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 

        - กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้          ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
 

๒.๓๓ นางนรินทร์ทิพย์  ปิยะจันทร์ ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  
รวม  ๒๗  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 
  ภาคเรียนที่ ๑ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑ (ส๒๑๑๐๑)  
 ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒  จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๓ (ส๒๒๑๐๑)  
 ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒  จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๕ (ส๒๓๑๐๑)  
 ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒  จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- ประวัติศาสตร์ ๕ (ส๒๓๑๐๒) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๒/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 

        - กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้          ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
  ภาคเรียนที่ ๒ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๒ (ส๒๑๑๐๓)  
 ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๔ (ส๒๒๑๐๓)  
 ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๖ (ส๒๓๑๐๓)  
 ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- ประวัติศาสตร์ ๖ (ส๒๓๑๐๔) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์  
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๒/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 

                     - กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้         ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
 

๒.๓๔ นางอุรุชา  หอณรงค์ศิริ  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  
รวม  ๒๕  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 
  ภาคเรียนที่ ๑ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- ภาษาอังกฤษ ๑ (อ๒๑๑๐๑) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- ภาษาอังกฤษ ๓ (อ๒๒๑๐๑) ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- ภาษาอังกฤษ ๕ (อ๒๓๑๐๑) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๒/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 

        - กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้          ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
  ภาคเรียนที่ ๒ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- ภาษาอังกฤษ ๒ (อ๒๑๑๐๒) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- ภาษาอังกฤษ ๔ (อ๒๒๑๐๒) ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- ภาษาอังกฤษ ๖ (อ๒๓๑๐๒) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๒/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 

        - กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้          ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
 

๒.๓๕ นายนริศ  ลาภังยะวิทย์ ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  
รวม  ๒๕  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 
  ภาคเรียนที่ ๑ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- คณิตศาสตร์ ๕ (ค๒๓๑๐๑) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- วิทยาศาสตร์ ๑ (ว๒๑๑๐๑) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- วิทยาศาสตร์ ๓ (ว๒๒๑๐๑) ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๒/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 

        - กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้          ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
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  ภาคเรียนที่ ๒ 
สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- คณิตศาสตร์ ๖ (ค๒๓๑๐๒) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- วิทยาศาสตร์ ๒ (ว๒๑๑๐๒) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- วิทยาศาสตร์ ๔ (ว๒๒๑๐๒) ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๒/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 

        - กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้          ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
 

๒.๓๕ นางอรญา  พรมแดน  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  
รวม  ๒๓  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 
  ภาคเรียนที่ ๑ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- คณิตศาสตร์ ๑ (ค๒๑๑๐๑) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- คณิตศาสตร์ ๓ (ค๒๒๑๐๑) ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- คณิตศาสตร์ ๕ (ค๑๕๑๐๑) ชั้น ป.๕/๒ จ านวน ๔ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๓/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 

        - กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้          ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
  ภาคเรียนที่ ๒ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- คณิตศาสตร์ ๒ (ค๒๑๑๐๒) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- คณิตศาสตร์ ๔ (ค๒๒๑๐๒) ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒ จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ 
- คณิตศาสตร์ ๕ (ค๑๕๑๐๑) ชั้น ป.๕/๒ จ านวน ๔ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๓/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 

        - กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้          ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
 

๒.๓๖ นายบุญมี  ศรีไพบูลย์ ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  
รวม  ๒๕  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 
  ภาคเรียนที่ ๑ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- สุขศึกษา ๑ (พ๒๑๑๐๑) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- สุขศึกษา ๓ (พ๒๒๑๐๑) ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- สุขศึกษา ๕ (พ๒๓๑๐๑) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- พลศึกษา ๑ (พ๒๑๑๐๒) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- พลศึกษา ๓ (พ๒๒๑๐๒) ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- พลศึกษา ๕ (พ๒๓๑๐๒) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
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สาระเพ่ิมเติม 
- ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ๓ (จ๒๒๒๐๑) ชั้น ม.๒/๒    จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ๕ (จ๒๓๒๐๑) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒  จ านวน ๔ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๓/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 

                     - กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้         ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
  ภาคเรียนที่ ๒ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- สุขศึกษา ๒ (พ๒๑๑๐๓) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- สุขศึกษา ๔ (พ๒๒๑๐๓) ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- สุขศึกษา ๖ (พ๒๓๑๐๓) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- พลศึกษา ๒ (พ๒๑๑๐๔) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- พลศึกษา ๔ (พ๒๒๑๐๔) ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- พลศึกษา ๖ (พ๒๓๑๐๔) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
สาระเพ่ิมเติม 
- ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ๔ (จ๒๒๒๐๒) ชั้น ม.๒/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ๖ (จ๒๓๒๐๒) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒ จ านวน ๔ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๓/๑ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 

                     - กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้         ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
 

๒.๓๗ นางสาวธวัลรัตน์  แก่นจันทร์ ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  
รวม  ๒๕  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 
  ภาคเรียนที่ ๑ 

สาระเพ่ิมเติม 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๑ (อ๒๑๒๐๑) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒  จ านวน ๔ คาบ/สัปดาห์ 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓ (อ๒๒๒๐๑)ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒  จ านวน ๔ คาบ/สัปดาห์ 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๕ (อ๒๓๒๐๑) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒  จ านวน ๔ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- แนะแนว ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒  จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- แนะแนว ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒  จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- แนะแนว ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒  จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๓/๒   จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ม.๑-๓   จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 

 - กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้         ชั้น ม.๑-๓   จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
  ภาคเรียนที่ ๒ 

สาระเพ่ิมเติม 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๒ (อ๒๑๒๐๒) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒  จ านวน ๔ คาบ/สัปดาห์ 
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- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔ (อ๒๒๒๐๒)ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒  จ านวน ๔ คาบ/สัปดาห์ 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๖ (อ๒๓๒๐๒) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒  จ านวน ๔ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- แนะแนว ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒  จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- แนะแนว ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒  จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- แนะแนว ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒  จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๓/๒   จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ม.๑-๓   จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 

 - กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้         ชั้น ม.๑-๓   จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
 

๒.๓๘ นางสาวจิตลดา  กองแก้ว  ต าแหน่ง คร ู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  
รวม ๒๒ คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ 
  ภาคเรียนที่ ๑ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔ (ง๑๔๑๐๑) ชั้น ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ (ง๑๕๑๐๑)ชั้น ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖ (ง๑๖๑๐๑) ชั้น ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- คอมพิวเตอร์ ๑ (ง๒๑๑๐๒) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- คอมพิวเตอร์ ๓ (ง๒๒๑๐๒) ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- คอมพิวเตอร์ ๕ (ง๒๓๑๐๒) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๓/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 

        - กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้          ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
  ภาคเรียนที่ ๒ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔ (ง๑๔๑๐๑) ชั้น ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ (ง๑๕๑๐๑)ชั้น ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖ (ง๑๖๑๐๑) ชั้น ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- คอมพิวเตอร์ ๒ (ง๒๑๑๐๔) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- คอมพิวเตอร์ ๔ (ง๒๒๑๐๔) ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- คอมพิวเตอร์ ๖ (ง๒๓๑๐๔) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๓/๒ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม+สาธารณประโยชน์  ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ 

        - กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้          ชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๕ คาบ/สัปดาห์ 
 

๒.๓๙ นายพนมไพร  ค าขจร  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  รวม  ๖  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ (สอนรวมกับครูที่ได้รับมอบหมาย) 
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  ภาคเรียนที่ ๑ 
 สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- พลศึกษา ๑ (พ๒๑๑๐๒) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- พลศึกษา ๓ (พ๒๒๑๐๒) ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- พลศึกษา ๕ (พ๒๓๑๐๒) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 

  ภาคเรียนที่ ๒ 
 สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
- พลศึกษา ๒ (พ๒๑๑๐๔) ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒  จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- พลศึกษา ๔ (พ๒๒๑๐๔) ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒  จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- พลศึกษา ๖ (พ๒๓๑๐๔) ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒  จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
 

๒.๔๐ นางอรทิพา  เกตุมะยูร  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการ- 
ช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  รวม  ๖  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ (สอนรวมกับครูทีไ่ด้รับมอบหมาย) 

สาระเพ่ิมเติม 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๑ (อ๑๔๒๐๑) ชั้น ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
กิจกรรมซ่อมเสริม 
- เสริมภาษาอังกฤษ  ชั้น ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
 

๒.๔๑ นางแสงเดือน  อิศรานันทศิริ  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการ- 
ช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  รวม  ๖  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ (สอนรวมกับครูทีไ่ด้รับมอบหมาย) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- แนะแนว ชั้น ม.๑/๑, ม.๑/๒  จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- แนะแนว ชั้น ม.๒/๑, ม.๒/๒  จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
- แนะแนว ชั้น ม.๓/๑, ม.๓/๒  จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
 

๒.๔๒ นางญาณิฐา  พิชฌาโชติภัช  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการ- 
ช านาญการ  ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน  รวม  ๖  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้ (สอนรวมกับครูที่ได้รับมอบหมาย) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- แนะแนว ชั้น ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
- แนะแนว ชั้น ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์    

 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ อุทิศก าลังกาย ก าลังใจ มุ่งมั่น  ทุ่มเท                
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้  ทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นตามหลักสูตร จัดกิจกรรม  
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอันส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต ่๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
   

สั่ง  ณ วันที่  ๒  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
              (นายพนมไพร   ค าขจร) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
 โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย  อาจารยางกูร) 
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ค าสั่งโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
ที่  ๐๓๒ /๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
…………………………………………………………………. 

 
 เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียน เทศบาล  ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร                      

(น้อย  อาจารยางกูร) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติม  พุทธศักราช  ๒๕๔๕  และแนวทางของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา   ประกอบด้วย 
     ๑.๑  นายพนมไพร  ค าขจร ผู้อ านวยการสถานศึกษา   
 วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ        ประธาน 
 ๑.๒  นางอรทิพา  เกตุมะยูร รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ รองประธาน 
     ๑.๓  นางแสงเดือน  อิศรานันทศิริ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   
 วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ    รองประธาน 
     ๑.๔  นางญาณิฐา  พิชฌาโชติภัช รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
    วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ     รองประธาน 
           มีหน้าที่    ให้ค าปรึกษา  แนะน า  อ านวยความสะดวก  แก้ปัญหาให้การด าเนินการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒.  คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
     ๒.๑  นายพนมไพร  ค าขจร ผู้อ านวยการสถานศึกษา   
 วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ          ประธาน 
 ๒.๒  นางอรทิพา  เกตุมะยูร รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ รองประธาน 
     ๒.๓  นางแสงเดือน  อิศรานันทศิริ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   
 วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ     รองประธาน 
 ๒.๔  นางญาณิฐา  พิชฌาโชติภัช รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
                                                     วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ  รองประธาน 
      ๒.๕  นางสาวกรรณิกา  เวฬุรัตนะ    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       กรรมการ 
     ๒.๖  นางอรญา  พรมแดน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 
     ๒.๗  นางเรณู  กู้เกียรติกาญจน์          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ 
 

/๒.๘  นางนรินทร์ทิพย์...   
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      ๒.๘  นางนรินทร์ทิพย์  ปิยะจันทร์       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 ๒.๙  นางสาวรัตนา  พลอยสกุล          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการ
 ๒.๑๐  นางทัศสุวรรณ  ทองชู            หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    กรรมการ 
 ๒.๑๑  นางพรพิรุณ  เปลี่ยนเดชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
 ๒.๑๒  นางมัลลิกา  วิชชุกรอิงครัต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    กรรมการ 
      ๒.๑๓  นางธัญญลักษณ์  วิริยะไกรกุล หัวหน้าระดับปฐมวัย    กรรมการ 
 ๒.๑๔  นางสาวธวัลรัตน์  แกน่จันทร์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กรรมการ   
 ๒.๑๕  นายชาติ  มหาสุวรรณ ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา          กรรมการ 
 ๒.๑๖  นายมานะ  กลิ่นเนียม ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา    กรรมการ     
 ๒.๑๗  นายเตี้ย  ม่วงพา ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา         กรรมการ    
 ๒.๑๘  นายนริศ  ลาภังยะวิทย์           หวัหน้างานวิชาการ/วัดผลและประเมินผล  กรรมการ/ เลขานุการ 

มีหน้าที่     
๑. วางแผนการด าเนินงานวิชาการ  จัดประชุมครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นประจ าทุกเดือน 

พร้อมรายงานบันทึกการประชุมต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. จัดท าคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ให้

ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล   
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้     

การวัดและประเมินผล   
๔. ส่งเสริมและน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการด าเนินงานวิชาการ 
๕. ผสานความร่วมมือจากบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ  และชุมชน  เพื่อให้การใช้หลักสูตร

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
๖. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  และการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้อง                                

น าข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ มาพิจารณา  เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๘. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ระดับชั้น  ระดับช่วงชั้น  และระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้

ในการทดสอบระดับโรงเรียน  ระดับเขต  ระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และระดับชาติ                        
ในแต่ละปีการศึกษา  เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

๙. ตรวจสอบ  ทบทวน  ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  และการบริหารหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาแล้วใช้ผลการประเมินเพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและ
การบริหารหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป 

๑๐. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยเน้นการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนต่อกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สาธารณชนและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๓. คณะกรรมการ… 



คู่มือปฏิบัติงานครูและบุคลากร   ปีการศึกษา 2559 87 

 

 

๓. คณะกรรมการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    ประกอบด้วย 
    ๓.๑.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 
   ๓.๑.๑  นางสาวกรรณิกา  เวฬุรัตนะ    ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๓.๑.๒  นางดลธชา  วัจนะเจริญ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  อนุกรรมการ 
   ๓.๑.๓  นางลัดดา  สวสัดี ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  อนุกรรมการ 
   ๓.๑.๔  นางสาวบุศริน  พูลสวัสดิ ์ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  อนุกรรมการ 
            ๓.๑.๕  นางเสริม  รักชื่อ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  อนุกรรมการ 
 ๓.๑.๖  นางเบญจวรรณ  แสวงศิริผล   ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ   อนุกรรมการ 
           ๓.๑.๗  นางสาวกฤษณา  คนไว ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  อนุกรรมการ 
          ๓.๑.๘  นางสาวดลนภาณ์  เลศิสนธิ์ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  อนุกรรมการ 
            ๓.๑.๙  นางสาวกุสาวดี  คุณแก้ว ครู     อนุกรรมการ 
 

    ๓.๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
            ๓.๒.๑  นางอรญา  พรมแดน        ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๓.๒.๒  นางกัญญา  จรุตานันท์ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ     อนุกรรมการ 
   ๓.๒.๓  นางดลธชา  วัจนะเจริญ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  อนุกรรมการ 
   ๓.๒.๔  นางลัดดา  สวสัดี ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  อนุกรรมการ 
   ๓.๒.๕  นางสาวบุศริน  พูลสวัสดิ ์ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  อนุกรรมการ 
 ๓.๒.๖  นางสาวชญาพัฒน์  ดอกมะลิ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  อนุกรรมการ 
 ๓.๒.๗  นางนพวรรณ์  แจ้งสว่าง ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  อนุกรรมการ 
            ๓.๒.๘  นายนริศ  ลาภังยะวิทย์ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  อนุกรรมการ 
 ๓.๒.๙  นายศักดา  สุวรรณวงษ์ ครู      อนุกรรมการ 
 

    ๓.๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ๓.๓.๑  นางเรณู  กู้เกียรติกาญจน์ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                                                             
    ๓.๓.๒  นางส ารวย  พนมไพรรัตน์ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  อนุกรรมการ 
            ๓.๓.๓  นายนริศ  ลาภังยะวิทย์ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  อนุกรรมการ 
            ๓.๓.๕  จ่าสิบเอกสมพงษ์  บุญฤทธิ์ พนักงานจ้าง    อนุกรรมการ 
 

    ๓.๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
           ๓.๔.๑  นางนรินทร์ทิพย์  ปิยะจันทร์ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
           ๓.๔.๒  นางไพเราะ  ส าเนียงหงษ์ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  อนุกรรมการ 
           ๓.๔.๓  นางสุพัตรา  ศิริวรรณ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  อนุกรรมการ 
           ๓.๔.๔  นายพรศักดิ์  ทับทิม ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  อนุกรรมการ 
 ๓.๔.๕  นางนฤมล  ด ารงพานิช ครู        อนุกรรมการ 
 ๓.๔.๖  นางสมสุข  เขตแวงควง ครู      อนุกรรมการ 
           ๓.๔.๗  นางสาวสกุลรัตน์  ยืนยง ครูผู้ช่วย     อนุกรรมการ 
 
 /๓.๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้...   



คู่มือปฏิบัติงานครูและบุคลากร   ปีการศึกษา 2559 88 

 

 
    ๓.๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๓.๕.๑  นางสาวรัตนา  พลอยสกุล ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                                                             
           ๓.๕.๒  นายบุญมี  ศรีไพบูลย์ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  อนุกรรมการ 
 ๓.๕.๓  นายสุรพงศ์  เสงี่ยมวงษ์ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  อนุกรรมการ 
 

    ๓.๖  กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ๓.๖.๑  นางทัศสุวรรณ  ทองชู ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   
          ๓.๖.๒  นายพรศักดิ์  ทับทิม ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  อนุกรรมการ 
 ๓.๖.๓  นายธาณี  แสงอรุณ ครู      อนุกรรมการ 
 

    ๓.๗  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ๓.๗.๑  นางพรพิรุณ  เปลี่ยนเดชา ครู  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          ๓.๗.๒  นางสาวจิตลดา  กองแก้ว ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  อนุกรรมการ 
         ๓.๗.๓  นางนฤมล  ด ารงพานิช ครู      อนุกรรมการ      
 ๓.๗.๔  นายณเอก  อึ้งเสือ ครู      อนุกรรมการ 
 ๓.๗.๕  จ่าสิบเอกสมพงษ์  บุญฤทธิ์ พนักงานจ้าง    อนุกรรมการ
  

    ๓.๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 ๓.๘.๑  นางมัลลิกา  วิชชุกรอิงครัต ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          ๓.๘.๒  นางอุรุชา  หอณรงค์ศิริ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  อนุกรรมการ 
        ๓.๘.๓  นายวิชยวัฒน ์ ท าแกว ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  อนุกรรมการ 
 ๓.๘.๔  นางสาวธวัลรัตน์  แก่นจันทร์ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  อนุกรรมการ 
 ๓.๘.๕  นางศศิรวรรณ  ช่วยชตูระกูล ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  อนุกรรมการ 
 

    ๓.๙  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๙.๑  นางสาวธวัลรัตน์  แก่นจันทร์ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
         ๓.๙.๒ พนักงานครูทุกท่าน      อนุกรรมการ 
   มีหน้าที ่   

๑. จัดท าเอกสารการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ   
๒. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
๓. ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
๔. ด าเนินการจัดหาสื่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
๕. ศึกษา  ค้นคว้า  ประเมินผล  วิเคราะห์  จัดท างานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและ

แก้ไขปัญหางานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
๖. ก าหนดแนวการออกข้อสอบ  จัดท าแบบทดสอบตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด  ตรวจสอบความถูกต้อง 
๗. ติดต่อประสานงานด้านวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
๘. จัดท าโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ   

ให้ผ่านเป้าหมายเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละของระดับสถานศึกษาในแต่ละวิชา ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ดังนี้  
 
 /- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย…    
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- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      เป้าหมายของสถานศึกษา  เฉลี่ยร้อยละ  ๖๘ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    เป้าหมายของสถานศึกษา  เฉลี่ยร้อยละ  ๖๕ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   เป้าหมายของสถานศึกษา  เฉลี่ยร้อยละ  ๖๘ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   เป้าหมายของสถานศึกษา  เฉลี่ยร้อยละ  ๖๘ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ    เป้าหมายของสถานศึกษา  เฉลี่ยร้อยละ  ๗๓ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    เป้าหมายของสถานศึกษา  เฉลี่ยร้อยละ  ๗๓ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ    เป้าหมายของสถานศึกษา  เฉลี่ยร้อยละ  ๗๓ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป้าหมายของสถานศึกษา  เฉลี่ยร้อยละ  ๖๕ 
และในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละผ่านเกณฑ์ระดับประเทศในการทดสอบ
ระดับชาติ  (O-NET)  ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

๔.  คณะกรรมการพัฒนา และประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ประกอบด้วย 
    ๔.๑  นางแสงเดือน  อิศรานันทศิริ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   
             วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
    ๔.๒  นางลัดดา  สวัสดี ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  กรรมการชั้น ป.๑ 
    ๔.๓  นางสุพัตรา  ศิริวรรณ          ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  กรรมการชั้น ป.๒ 
    ๔.๔  นางเบญจวรรณ  แสวงศิริผล ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  กรรมการชั้น ป.๓ 
    ๔.๕  นางพนอ  วงศ์ถีระพงษ์ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  กรรมการชั้น ป.๔ 
    ๔.๖  นางเรณู  กู้เกียรติกาญจน์ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กรรมการชั้น ป.๕ 
    ๔.๗  นางสาวกรรณิกา  เวฬุรัตนะ   ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กรรมการชั้น ป.๖ 
    ๔.๘  นางสาวดลนภาณ์  เลิศสนธิ์ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  กรรมการชั้น ม.๑ 
    ๔.๙  นางนรินทร์ทิพย์  ปิยะจันทร์ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กรรมการชั้น ม.๒ 
    ๔.๘  นางอรญา  พรมแดน ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  กรรมการชั้น ม.๓ 
    ๔.๙  พนักงานครูทุกท่าน       กรรมการประเมิน 

มีหน้าที ่  
๑. ก าหนดแนวทางในการพัฒนาและการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน 

ทุกระดับ  ภาคเรียนละ ๑  ครั้ง  
๒. จัดท าคู่มือการประเมินผู้เรียน 
๓. ออกแบบเอกสารประกอบการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
๔. ด าเนินการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และตัดสินผลการพัฒนา

ความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียนรายปี/รายภาค  และการจบการศึกษาแต่
ละระดับ  
 

๕.  คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
    ๕.๑  นางแสงเดือน  อิศรานันทศิริ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   
             วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
    ๕.๒  นางเบญจวรรณ  แสวงศิริผล ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  กรรมการช่วงชั้นที่ ๑ 
    ๕.๔  นางสาวกรรณิกา  เวฬุรัตนะ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กรรมการช่วงชั้นที่ ๒ 
    ๕.๕  นางนรินทร์ทิพย์  ปิยะจันทร์ ครู   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กรรมการช่วงชั้นที่ ๓ 
    ๕.๖  พนักงานครูทุกท่าน       กรรมการประเมิน 
 / มีหน้าที ่…    
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 มีหน้าที ่  
๑. ก าหนดแนวทางการพัฒนา แนวทางการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และแนวทางการปรับปรุง

แก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. ออกแบบเอกสารประกอบการประเมินผู้เรียน 
๓. ด าเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  บันทึกรายงานผลในโปรแกรมวัดผล 
๔. ร่วมพิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายปี/รายภาค และการจบการศึกษา              

แต่ละระดับและจัดระบบการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยวิธีการอันเหมาะสม 
๕. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 

๖. คณะกรรมการงานวัดและประเมินผล ประกอบด้วย 
 ๖.๑  นางแสงเดือน  อิศรานันทศิริ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   
             วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๖.๒  นางเรณู  กู้เกียรติกาญจน์ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ            เจ้าหน้าที่ทะเบียน   
 ๖.๓  นางสาวธภัทร  เรืองฉาย พนักงานจ้าง             กรรมการ 
 ๖.๔  นางสาวสุพรรษา  บังเกิดสุข พนักงานจ้าง    กรรมการ
 ๖.๕  นางสาวรุ่งทิวา  ตันฮะเส็ง พนักงานจ้าง    กรรมการ 
 ๖.๗  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกท่าน                   กรรมการ 
    ๖.๘  นายนริศ  ลาภังยะวิทย์              ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ        
                                                            หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/งานวัดและประเมินผล   กรรมการ/เลขานุการ      
   ๖.๙  นางสาวสิริจันทร์  เกริงก าจรกิจ  พนักงานจ้าง              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      
   มีหน้าที่    

๑. วางแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียน 
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  
๓. ด าเนินการประเมินผลตามแนวปฏิบัติ 
๔. การบันทึกคะแนนในโปรแกรม Local  School 
๕. เสนออนุมัติผลการประเมินรายปี  หรือรายภาค 
๖. จัดท าแบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกครั้งที่มีการประเมินระดับโรงเรียน  ระดับเขต  ระดับ               

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และระดับประเทศ 
 

๗.  คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
     ๗.๑  นางสาวกุสาวดี  คณุแก้ว   ผู้แทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     ๗.๒  นางอรญา  พรมแดน   ผู้แทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     ๗.๓  นางส ารวย  พนมไพรรัตน์  ผู้แทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
     ๗.๔  นางสมสุข  เขตแวงควง   ผู้แทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๗.๕  นายบุญมี  ศรีไพบูลย์   ผู้แทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     ๗.๖  นางทัศสุวรรณ  ทองชู   ผู้แทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     ๗.๗  นางนฤมล  ด ารงพานิช   ผู้แทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     ๗.๘  นางมัลลิกา  วิชชุกรอิงครัต  ผู้แทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
     ๗.๙  นางธัญญลักษณ์  วิริยะไกรกุล  ผู้แทนครูระดับชั้นปฐมวัย 
 / มีหน้าที ่…    
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มีหน้าที่    
๑. วางแนวด าเนินการรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ 
๒. จัดท าเอกสารข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. เผยแพร่เอกสารและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการน าไปใช้ 
๔. รวบรวมสถิติ  สรุปการใช้ข้อมูล  รายงานฝ่ายบริหาร 

 

๘.  คณะกรรมการดูแลห้องปฏิบัติการต่าง ๆ   ประกอบด้วย 
       ๘.๑  นางสาวจิตลดา  กองแก้ว   รับผิดชอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคาร ๑ 
       ๘.๒  นางมัลลิกา  วชิชกุรอิงครัต  รับผิดชอบห้องปฏิบัติการทางภาษา อาคาร ๒ 
       ๘.๓  นางสาววัชรี  สิงภริมย์   รับผิดชอบห้องสมุด 
       ๘.๔  นางเรณู  กู้เกียรติกาญจน์  รับผิดชอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  อาคาร ๒ 
                                                               /ห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
       ๘.๕  จ่าสิบเอกสมพงษ์  บุญฤทธิ์  รับผิดชอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคาร ๒ 
       ๘.๖  นางส ารวย  พนมไพรรัตน์  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  อาคาร ๓ 
       ๘.๗  นายนริศ  ลาภังยะวิทย์   รับผิดชอบห้อง E-learning  อาคาร ๓ 
       ๘.๘  นางนรินทร์ทิพย์  ปิยะจันทร์  รับผิดชอบห้องอาเซียน 
       ๘.๙  นางทัศสุวรรณ  ทองชู   รับผิดชอบห้องศิลปะ  อาคารอเนกประสงค์ 
       ๘.๑๐  นางสาวดลนภาณ์  เลิศสนธิ์  รับผิดชอบห้องนาฏศิลป์  อาคารอเนกประสงค์ 
       ๘.๑๑  นายธาณี  แสงอรุณ   รับผิดชอบห้องดนตรีไทย  อาคารอเนกประสงค์ 
       ๘.๑๒  นางสาวรัตนา  พลอยสกุล  รับผิดชอบห้องพลศึกษา  อาคารอเนกประสงค์ 
       ๘.๑๓  นางนฤมล  ด ารงพานิช  รับผิดชอบห้องปฏิบัติการคหกรรม  อาคารอเนกประสงค์ 

มีหน้าที่  ดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้พร้อมส าหรับใช้ในการเรียนการสอน ได้ตลอดเวลา จัดท า
ปฏิทิน/ตารางการใช้งาน เพ่ือให้ครู/นักเรียนที่เข้าไปใช้บริการได้บันทึกการใช้งานทุกครั้ง จัดท าสมุดบันทึกการ
ใช้งานประจ าห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ดูแลรักษาความสะอาดห้องปฏิบัติการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ รณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้ครู /นักเรียน ได้เข้าใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพให้บริการแก่  ทุกคนแบบ
กัลยาณมิตร คอยดูแลช่วยเหลือทุกคนที่มาใช้บริการ  
       ทั้งนีใ้ห้คณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความ
รับผิดชอบ เสียสละอย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  หากมี
ปัญหาหรืออุปสรรคให้รายงานฝ่ายบริหารทราบทันที  จะได้ให้ค าปรึกษา  แนะน า  แก้ไขได้ทันท่วงที  เพ่ือให้
เกดิผลดีแก่นักเรียนและโรงเรียน  

     ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นต้นไป  
     

สั่ง ณ วันที่  ๒  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
      
 
           (นายพนมไพร  ค าขจร) 
      ผู้อ านวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
       โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)  
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ค าสั่งโรงเรียนเทศบาล  ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 

ที ่ ๐๓๓/๒๕๕๙ 
เรื่อง  การมอบหมายงานให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานจ้าง และผู้รับผิดชอบงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตามโครงสร้างการบริหารงาน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
……………………………………………………………… 

 

 ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)  เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา ได้จัดโครงสร้างการบริหารงาน โดยยึดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕) มาตรา ๓๙  แบ่งโครงสร้างออกเป็น ๔ ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ           
ฝ่ายบริหารงบประมาณ  ฝ่ายบริหารงานบุคลากร  และฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ภายใต้ภารกิจของ ๖ งาน 
ประกอบด้วย งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานธุรการการเงินและพัสดุ งานบุคลากร งานอาคารสถานที่ 
และงานความสัมพันธ์กับชุมชน เนื่องจากการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติ จึงมี
ความจ าเป็นและส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้องค์กรสามารถด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  มีประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพต่อการบริหารงานขององค์กร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทร-
โวหาร (น้อย อาจารยางกูร) จึงมอบหมายงานให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานจ้าง และ
ผู้รับผิดชอบงานโครงการ / กิจกรรม ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้  
 

๑. การมอบหมายงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

๑.๑ นางแสงเดือน อิศรานันทศิริ  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ   

มอบหมายให้รับผิดชอบ :  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
มีหน้าที่ : ช่วยบริหารสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียน

เทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) บริหารกิจการของสถานศึกษา วาง
แผนการปฏิบัติงาน ควบคุม ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  ตามโครงการการ
บริหารงานของโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 
 

 ๑.๒ นางอรทิพา เกตุมะยูร ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ านวยการ                      
ช านาญการพิเศษ   

มอบหมายให้รับผิดชอบ : ฝ่ายงานบริหารแผนและงบประมาณ และฝ่ายบริหารงานบุคลากร  
มีหน้าที่ : ช่วยบริหารสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียน

เทศบาล ๒ พระยาศรี-สุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) บริหารกิจการของสถานศึกษา 
วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ (งานธุรการ 
การเงิน และพัสดุ) งานบริหารบุคลากร ตามโครงการการบริหารงานของโรงเรียน และงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 
 

/ ๑. ๓. นางญาณิฐา …    
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๑.๓ นางญาณิฐา พิชฌาโชติภัช ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ านวยการ
ช านาญการ   

มอบหมายให้รับผิดชอบ : ฝ่ายงานบริหารทั่วไป  
มีหน้าที่ : ช่วยบริหารสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียน

เทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) บริหารกิจการของสถานศึกษา วาง
แผนการปฏิบัติงาน ควบคุม ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย                
งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และงานความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน ตามโครงการการบริหารงานของโรงเรียน และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

 

๒. การมอบหมายงานตามโครงการสร้างการบริหารงาน 
 

๒.๑ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ขอบข่ายงาน  ประกอบด้วย  งานธุรการทางวิชาการ  งานวัดกิจกรรม
การเรียนการสอน   งานส่งเสริมวิชาการ  งานกลุ่มประสบการณ์  งานวัดผลและประเมินผล  งานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 

(๑)  นายนริศ ลาภังยะวิทย์ คร ูอันดับ คศ.๒   หัวหน้างานวิชาการ 
 (รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) 

(๒)  นางแสงเดือน อิศรานันทศิริ รอง ผอ.สถานศึกษา รองฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
(รับผิดชอบงานวัดผลและประเมินผล)  
(รับผิดชอบงานธุรการทางวิชาการ) 

(๓)  นางนรินทิพย์ ปิยะจันทร์ คร ูอันดับ คศ.๓  คณะท างานวิชาการ  
(รับผิดชอบงานจัดการเรียนการสอน) 

(๔) นางกัญญา จรุตานันท์ คร ู อันดับ คศ.๓  คณะท างานวิชาการ 
(รับผิดชอบงานอ่ืนๆที่สถานศึกษาก าหนด) 

(๕)  นางสาวจิตลดา กองแก้ว คร ูอันดับ คศ.๒  คณะท างานวิชาการ 
(๖)  นางอรญา พรมแดน  คร ูอันดับ คศ.๒  คณะท างานวิชาการ 

(รับผิดชอบงานส่งเสริมวิชาการ) 
(๗) นางไพเราะ ส าเนียงหงษ์ คร ูอันดับ คศ.๒  คณะท างานวิชาการ 

(รับผิดชอบงานอ่ืนๆที่สถานศึกษาก าหนด) 
(รับผิดชอบ งานกลุ่มประสบการณ์) 

(๘)  นางสาวกฤษณา คนไว คร ูอันดับ คศ.๒  คณะท างานวิชาการ 
(รับผิดชอบงานอ่ืนๆที่สถานศึกษาก าหนด) 

(๙) นายวิชยวัฒน์ ท าแกว  คร ูอันดับ คศ.๒  คณะท างานฝ่ายวิชาการ 
(รับผิดชอบงานอ่ืนๆที่สถานศึกษาก าหนด) 

(๑๐)  นางสาวกุสาวดี คุณแก้ว คร ูอันดับ คศ.๑  คณะท างานวิชาการ  
(๑๑) นางสาวจันทร์เพ็ญ เกรียงไกรสิริกุล ครู อันดับ คศ.๑ คณะท างานวิชาการ 

(รับผิดชอบงานอ่ืนๆที่สถานศึกษาก าหนด) 
(๑๒) นายณเอก อ้ึงเสือ  คร ูอันดับ คศ.๑  คณะท างานวิชาการ 

        (รับผิดชอบงานอ่ืนๆที่สถานศึกษาก าหนด) 
 
วิช 

/ ๒.๒ ฝ่ายบริหารบุคลากร  …    
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๒.๒ ฝ่ายบริหารบุคลากร  ขอบข่ายงาน   ประกอบด้วย  การจัดท าแผนงาน  โครงการ เกี่ยวกับ
บุคลากร  การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน   การสร้างและบ ารุงขวัญบุคลากร และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย  ประกอบด้วย 

(๑) นางเรณู กู้เกียรติกาญจน์ คร ูอันดับ คศ.๓  หัวหน้าท างานบุคลากร 
(รับผิดชอบงานโครงการเก่ียวกับบุคลากร) 

(๒) นางอรทิพา เกตุมะยูร  รอง ผอ.สถานศึกษา รองฯ ฝ่ายบุคลากร  
(รับผิดชอบงานจัดบุคลากร) 

(๓) นางสาววิภาวดี วาปีเน คร ูอันดับ คศ.๑  คณะท างานบุคลากร 
(รับผิดขอบงานสร้างขวัญและก าลังใจ) 

(๔) นางสาวธัญญลักษณ์ วิริยะไกรกุล  คร ูอันดับ คศ.๑ คณะท างานบุคลากร 
(รับผิดชอบงานอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาก าหนด) 

 

๒.๓  ฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ (งานธุรการ การเงินและพัสดุ) ขอบข่ายงาน ประกอบด้วย  งานธุรการ
ทั่วไป  งานสารบรรณ  งานการเงินและ การบัญชี  งานพัสดุและครุภัณฑ์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วย 

(๑) นางสาวกรรณิกา เวฬุรัตนะ คร ูอันดับ คศ.๓  หัวหน้างานธุรการ การเงินและพัสดุ 
       (รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี)  
       (รับผิดชอบงานธุรการทั่วไป) 
(๒) นางสาวธัญพร แก้วแสนสุข คร ูอันดับ คศ.๒   คณะท างานธุรการ การเงินและบัญชี 
        (รับผิดชอบงานสารบรรณ) 
(๓) นางอุรุชา หอณรงค์ศิริ ครู อันดับ คศ.๒   คณะท างานธุรการ การเงินและบัญชี 
        (รับผิดชอบงานพัสดุ ครุภัณฑ)์ 
(๔) นางมารุจี สิงห์สวัสดิ์  คร ูอันดับ คศ.๑  คณะท างานธุรการ การเงินและพัสดุ 
(๕) นางสาวธภัทร เรืองฉาย ผช.จนท.การเงินและบัญชี  คณะท างานธุรการ การเงิน และบัญชี 
        (รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่สถานศึกษาก าหนด) 
(๖) นางสาวสุพรรษา บังเกิดสุข) ผช.จนท.การเงินและบัญชี คณะท างานธุรการ การเงินและบัญชี 
        (รับผิดชอบงานอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาก าหนด) 
(๗) นางสาวรุ่งทิวา ตันฮะเส็ง ผช.จนท.ธุรการ   คณะท างานธุรการ การเงิน และบัญชี 
       (รับผิดชอบงานอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาก าหนด) 
(๘) นางสาวสิริจันทร์ เกริงก าจรกิจ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล  คณะท างานธุรการ การเงิน และบัญชี 
        (รับผิดชอบงานอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาก าหนด) 
 

    ๒.๔ ฝ่ายบริหารทั่วไป ประกอบด้วย งานกิจการนักเรียน  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และงานความสัมพันธ์
กับชุมชน  
          ๒.๔.๑ งานกิจการนักเรียน  ขอบข่ายงาน ประกอบด้วย   การเกณฑ์เด็กในวัยเรียนเข้าเรียน  การบริการด้าน
สุขภาพอนามัย  การบริการอาหารกลางวัน  การบริการแนะแนว  การบริการห้องสมุด  การบริการช่วยเหลือนักเรียนที่
ขาดแคลน   การจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  การส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย  การจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยในโรงเรียน  การจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
 
 / (๑) นางสาวธวัลรัตน์ …    
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 (๑) นางสาวธวัลรัตน์ แก่นจันทร์ คร ูอันดับ คศ.๒  หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
        (รับผิดชอบงานป้องกันยาเสพติด) 
 (๒) นางพรพิรุณ เปลี่ยนเดชา   ครู อันดับ คศ.๔ คณะท างานกิจการนักเรียน 
        (รับผิดชอบงานการบริการด้านสุขภาพอนามัย) 
 (๓) นางส ารวย พนมไพรรัตน์   ครู อันดับ คศ.๓ คณะท างาน กิจการนักเรียน 
        (รับผิดชอบงานส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย) 

(๔) นางสาวดลนภาณ์ เลิศสนธิ์   คร ูอันดับ คศ.๒ คณะท างานกิจการนักเรียน 
        (รับผิดชอบงานเกณฑ์เด็กในวัยเรียนเข้าเรียน,  
        การบริการด้านสุขภาพอนามัย) 
 (๕) นางเบญจวรรณ แสวงศิริผล     คร ูอันดับ คศ.๒ คณะท างานกิจการนักเรียน 
        (รับผิดชอบงานการบริการอาหารกลางวัน) 
 (๖) นางพนอ วงศ์ถีระพงษ์   คร ูอันดับ คศ.๒ คณะท างานกิจการนักเรียน 
        (รับผิดชอบงานการบริการแนะแนว) 
 (๗) นางสุพัตรา ศิริวรรณ   คร ูอันดับ คศ.๒  คณะท างานกิจการนักเรียน 
        (รับผิดชอบงานการบริการช่วยเหลือ 

นักเรียนที่ขาดแคลน) 
 (๘) นางเสริม รักชื่อ    คร ูอันดับ คศ.๒  คณะท างานกิจการนักเรียน 
        (รับผิดชอบงานกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการ) 
 (๙) นางศศิรวรรณ ช่วยชูตระกูล    คร ูอันดับ คศ.๒  คณะท างานกิจการนักเรียน 
        (รับผิดชอบงานกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการ) 
 (๑๐) นางมัลลิกา วิชชุกรอิงครัต    ครู อันดับ คศ.๒  คณะท างาน กิจการนักเรียน 

(รับผิดชอบงานอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาก าหนด) 
(๑๑) นางสาวรัตนา พลอยสกุล     ครู อันดับ คศ.๒  คณะท างาน กิจการนักเรียน 

(รับผิดชอบงานอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาก าหนด) 
(๑๒) นางสมสุข เขตแวงควง   ครู อันดับ คศ.๑  คณะท างาน กิจการนักเรียน 

(รับผิดชอบงานอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาก าหนด) 
(๑๒) นายศักดา สุวรรณวงษ์  ครู อันดับ คศ.๑  คณะท างาน กิจการนักเรียน 

(รับผิดชอบงานอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาก าหนด) 
(๑๔) จ่าสิบเอกสมพงษ์ บุญฤทธิ์    พนักงานจ้าง  คณะท างาน กิจการนักเรียน 

        (รับผิดชอบงานส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน) 
 (๑๕) นางสาววัชรี สิงภิรมย์ พนักงานจ้าง  คณะท างานกิจการนักเรียน 
        (รับผิดชอบงานบริการห้องสมุด) 

 

        ๒.๔.๒ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ขอบข่ายงาน ประกอบด้วย การวางแผนด้านอาคารสถานที่                    
การรักษาความสะอาดและสุขาภิบาล   การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม  การใช้อาคารสถานที่ การจัดสถานที่บริการ
นักเรียน และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
 (๑) นางนพวรรณ์ แจ้งสว่าง คร ูอันดับ คศ.๒  หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
        (รับผิดชอบงานวางแผนด้านอาคารฯ,   

งานใช้อาคารสถานที่) 
 / (๒) นางญาณิฐา …    
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(๒) นางญาณิฐา พิชฌาโชติภัช  รองผอ.สถานศึกษา รองฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
        (รับผิดชอบงานจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม) 

(๓) นางลัดดา สวัสดี  คร ูอันดับ คศ.๒  คณะท างานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 
        (รับผิดชอบงานรักษาความสะอาดและสุขาภิบาล) 
 (๔) นางสาวธีนาถ ยศยิ่งยง  คร ูอันดับ คศ.๒  คณะท างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
        (รับผิดชอบงานรักษาความสะอาดและสุขาภิบาล) 
 (๕) นายสุระพงศ์ เสงี่ยมวงษ์ ครู อันดับ คศ.๒  คณะท างานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 
        (รับผิดชอบงานอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาก าหนด) 

(๖) นางจิตต์ฐิตา จันทรา  ครู อันดับ คศ.๒  คณะท างานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 
        (รับผิดชอบงานอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาก าหนด) 
 (๗) นางทัศสุวรรณ ทองชู  ครู อันดับ คศ.๒  คณะท างานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 
        (รับผิดชอบงานอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาก าหนด) 

(๘) นางนฤมล ด ารงพานิช คร ูอันดับ คศ.๑  คณะท างานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 
        (รับผิดชอบงานจัดสถานที่บริการ) 
 (๙) นายธาณี แสงอรุณ  คร ูอันดับ คศ.๑  คณะท างานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 
        (รับผิดชอบงานอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาก าหนด) 
  

๒.๔.๓ งานความสัมพันธ์กับชุมชน  ขอบข่ายงาน ประกอบด้วย  การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา        
ของโรงเรียน  การร่วมกิจกรรมของชุมชน   การประชาสัมพันธ์โรงเรียน   การให้บริการแก่ชุมชน   การสร้างเสริม
ความสัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นแนวทางการด าเนินงาน  และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วย 
 (๑) นางเบญจวรรณ แสวงศิริผล  คร ูอันดับ คศ.๒  หัวหน้าคณะท างานความสัมพันธ์กับชุมชน 
 (๒) นางมารุจี สิงห์สวัสดิ์   คร ูอันดับ คศ.๑  คณะท างานความสัมพันธ์กับชุมชน 
        (รับผิดชอบงานมีส่วนร่วม) 

(๓) นางสาวชญาพัฒน์ ดอกมะลิ  คร ูอันดับ คศ.๒  คณะท างานความสัมพันธ์กับชุมชน  
       (รับผิดชอบงานร่วมกิจกรรมกับชุมชน) 

 (๔) นางสาวธวัลรัตน์ แก่นจันทร์  คร ูอันดับ คศ.๒  คณะท างานความสัมพันธ์กับชุมชน 
        (รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน) 

(๕) นางดลธชา วัจนะเจริญ  คร ูอันดับ คศ.๒  คณะท างานความสัมพันธ์กับชุมชน 
(รับผิดชอบงานให้บริการชุมชน) 

(๖) นางสาวบุศริน พูลสวัสดิ์  คร ูอันดับ คศ.๒  คณะท างานความสัมพันธ์กับชุมชน 
(รับผิดชอบงานอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาก าหนด) 

(๗) นายพรศักดิ์ ทับทิม   คร ูอันดับ คศ.๒  คณะท างานความสัมพันธ์กับชุมชน 
(รับผิดชอบงานอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาก าหนด) 

(๘) นายบุญมี ศรีไพบูลย์    คร ูอันดับ คศ.๒  คณะท างานความสัมพันธ์กับชุมชน 
(รับผิดชอบงานอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาก าหนด) 

(๙) นางสกุลรัตน์ ยืนยง   ครผูู้ช่วย   คณะท างานความสัมพันธ์กับชุมชน 
        (รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน) 
 

/ (๑๐) นางรัชฎาวรรณ …    
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(๑๐) นางรัชฎาวรรณ จุลศักดิ์  ครผูู้ช่วย  คณะท างานความสัมพันธ์กับชุมชน 

(รับผิดชอบงานเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน) 

๓. การมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

(ตามรายละเอียดแนบท้าย) 
 

 ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน กับผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานหรือผู้ร่วมงาน                   
ตามภาระหน้าที่และขอบข่ายงาน  ตลอดจนปฏิบัติงาน ตามแผนของสถานศึกษา รายงานผลสรุปประเมินผล   
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อองค์กร และมีหน้าที่รับผิดชอบ ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามที่ได้รับ
มอบหมายตามโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)              
ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   ๒    เดือน พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
 
                   (นายพนมไพร    ค าขจร) 

   ผู้อ านวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ                        
    โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
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รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งท่ี๐๓๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
การมอบหมายผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมตามโครงสร้างการบริหารงาน 

โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ขอบข่ายงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ลักษณะโครงการ ที ่

งานธุรการทางวิชาการ 
 (นางสาวจิตลดา กองแก้ว) 

การจัดท าข้อมลูสารสนเทศ นางสาวจิตลดา กองแก้ว ตลอดป ี - 

งานจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน   นางนรินทร์ทิพย์ ปิยะจันทร ์ ตลอดป ี ๑ 

(นางนรินทร์ทิพย์ ปิยะจันทร์) โครงการปรับปรุงแหลักสตูรสถานศึกษา   นางแสงเดือน อิศรานันทศิร ิ ปีละ ๑ ครั้ง ๒ 
 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่

สถานศึกษา 
นางแสงเดือน อิศรานันทศิร ิ ตลอดป ี ๓ 

งานส่งเสริมวิชาการ โครงการนิเทศภายใน นางแสงเดือน อิศรานันทศิร ิ ตลอดป ี ๔ 
(นางอรญา พรมแดน) โครงการคนดีศรสีุนทร นางอรญา  พรมแดน 

นางสาวจันทร์เพ็ญ เกรยีงไกรสิริกุล 
ตลอดป ี ๕ 

 โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อทดสอบ
ความสามารถทางวิชาการ 

นางแสงเดือน อิศรานันทศิร ิ ตลอดป ี ๖ 

 โครงการศูนย์การเรียนรูส้ าหรับเดก็
ปฐมวัย 

นางสาววิภาวดี วาปีเน ตลอดป ี ๗ 

 โครงการส่งเสริมความสามารถทาง
วิชาการ 

นายนริศ ลาภังยะวิทย ์ ตลอดป ี ๘ 

งานกลุ่มประสบการณ์ 
(นางสาวกุสาวดี คุณแก้ว) 

โครงการวันสุนทรภู่   
(กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย)   

นางสาวกุสาวดี คณุแก้ว 
นางสาวกรรณิกา เวฬุรตันะ 

ปีละ ๑ ครั้ง ๙ 

 โครงการวันภาษาไทย  
 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 

นางสาวกุสาวดี คณุแก้ว 
นางสาวกรรณิกา เวฬุรตันะ 

ปีละ ๑ ครั้ง ๑๐ 

 โครงการส่งเสริมการอ่าน   
 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 

นางสาวกฤษณา คนไว ตลอดป ี ๑๑ 

 โครงการลูกพระยาศรฯี  ลายมือสวย 
ด้วยมือเรา 
  (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 

นางเสริม รักชื่อ 
นางสาวกรรณิกา เวฬุรตันะ 
นางส ารวย พนมไพรรตัน ์

ตลอดป ี ๑๒ 

 โครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์   
 (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร)์ 

นางกัญญา จารตุานันท ์ ปีละ ๑ ครั้ง ๑๓ 

 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
 (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)   

นางเรณู กู้เกยีรติกาญจน ์ ปีละ ๑ ครั้ง ๑๔ 

 โครงการแข่งขันตอบปัญหาสังคมฯ  
(กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 

นางนรินทร์ทิพย์ ปิยะจันทร ์ ปีละ ๑ ครั้ง ๑๕ 

 โครงการแข่งขันกีฬาสภีายใน                                              
(กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพล
ศึกษา)   

นายบุญมี  ศรไีพบูลย ์ ปีละ ๑ ครั้ง ๑๖ 

 โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านกีฬา                                           
 (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา) 

นางสาวรัตนา พลอยสกลุ 
นายสุระพงศ์ เสง่ียมวงษ์ 

ตลอดป ี ๑๗ 
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ขอบข่ายงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ลักษณะโครงการ ที ่
งานกลุ่มประสบการณ์ (ต่อ) โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศลิปะ  

(กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ) 
นางทัศสุวรรณ ทองชู ตลอดป ี  

 โครงการส่งเสริมศักยภาพทางดนตร ี
(กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ) 

นายธาณี แสงอรณุ ตลอดป ี ๑๘ 

 โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
ให้กับนักเรียน                                                     
(กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี) 

นางสาวจิตลดา กองแก้ว ปีละ ๑ ครั้ง ๑๙ 

 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรยีน                              
(กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี) 

นายณเอก อึ้งเสือ 
นางพรพิรุณ เปลี่ยนเดชา 
นางนฤมล ด ารงพานิช 

ตลอดป ี ๒๐ 

 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ  
(กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ) 

นายวิชยวัฒน์ ท าแกว ปีละ ๑ ครั้ง ๒๑ 

 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้วิชาลูกเสือ-
เนตรนาร ี
   -ส าหรับลูกเสือ-เนตรนารี ส ารอง 
   -ส าหรับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ 
   -ส าหรับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 
(กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน) 

 
 
นายวิชยวัฒน์ ท าแกว 
นางนพวรรณ์ แจ้งสว่าง 
นางนรินทร์ทิพย์ ปิยะจันทร ์

ปีละ ๑ ครั้ง ๒๒ 

 โครงการส่งเสริมความสามารถและ
ทักษะการเรยีนรู้ของเด็กปฐมวยั 
  (กลุ่มการศึกษาปฐมวัย) 

นางธัญญลักษณ์ วิริยะไกรกลุ 
นางสาวธัญพร แก้วแสนสุข 

ตลอดป ี ๒๓ 

งานวัดผลและประเมินผล 
 (นางแสงเดือน อิศรานันทศิริ) 

โครงการวัดผลและประเมินผล
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     

นางแสงเดือน อิศรานันทศิร ิ
นายนริศ ลาภังยะวิทย ์

ตลอดป ี ๒๔ 

งานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
(นายนริศ ลาภังยะวิทย์) 
(นางธัญญลักษณ ์วิริยะไกรกุล) 

โครงการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา (SAR) 
   -ระดับการศึกษาปฐมวยั 
   -ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

 
นางธัญญลักษณ์ วิริยะไกรกลุ 
นายนริศ ลาภังยะวิทย ์

ปีละ ๑ ครั้ง ๒๕ 

งานอ่ืนๆ 
(นางกัญญา จรุตานันท์) 
(นางสาวกฤษณา คนไว) 
(นางไพเราะ ส าเนียงหงส์) 
(น.ส.จันทร์เพ็ญ เกรียงไกรสิริกุล) 
(นายวิชยวัฒน์ ท าแกว)  
(นายณเอก อ้ึงเสือ) 

โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรูสู้่โลกกว้าง 
   -ส าหรบันักเรยีนปฐมวัย 
   -ส าหรบันักเรยีนช้ัน ป. 1-3 
   -ส าหรบันักเรยีนช้ัน ป. 4-6 
   -ส าหรบันักเรยีนช้ัน ม. 1-3 

 
นางธัญญลักษณ์ วิริยะไกรกลุ 
นางเบญจวรรณ แสวงศิริผล 
นางสาวกรรณิกา เวฬุรตันะ 
นางนรินทร์ทิพย์ ปิยะจันทร ์

ปีละ ๑ ครั้ง ๒๖ 

 โครงการวันอ าลาสถานศึกษา นางส ารวย พนมไพรรตัน ์
นางเสริม รักชื่อ 

ปีละ ๑ ครั้ง ๒๗ 
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ฝ่ายบริหารบุคคล 
ขอบข่ายงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ลักษณะโครงการ ที ่

งานแผนงานโครงการ 
เกี่ยวกับบุคลากร 
(นางเรณู กู้เกียรติกาญจน์) 

การส ารวจปัญหาและความต้องการของ
บุคลากร 

ฝ่ายบุคลากร ปีละ ๑ ครั้ง - 

งานการจัดบุคลากร การจัดท าแฟ้มพัฒนางาน    ฝา่ยบุคลากร ตลอดป ี - 
(นางอรทิพา เกตุมะยูร) การจัดบุคลากรเข้าปฏิบตัิงาน นางอรทิพา เกตุมะยรู ตลอดป ี - 
 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน คณะกรรมการฯ ปีละ ๒ ครั้ง - 
 โครงการประชุมบุคลากร นางอรญา พรมแดน เดือนละ ๑ ครั้ง ๒๘ 
งานสร้างขวัญและก าลังใจ โครงการพัฒนาบุคลากร นางมารุจี สิงหส์วัสดิ ์ ตลอดป ี ๒๙ 
(นางสาววิภาวดี วาปเีน) โครงการพัฒนาศักยภาพของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
ฝ่ายบุคลากร ตลอดป ี - 

 การสร้างขวัญและก าลังใจ ฝ่ายบุคลากร ตลอดป ี - 
งานอ่ืนๆ 
(นางธัญญลักษณ ์วิริยะไกรกุล) 

การตรวจสุขภาพประจ าป ี ฝ่ายบุคลากร ตลอดป ี - 

 

 
ฝ่ายแผนและงบประมาณ (งานธุรการ การเงินและพัสดุ) 

ขอบข่ายงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ลักษณะโครงการ ที ่
งานธุรการทั่วไป 
(นางมารุจี สิงห์สวัสดิ์) 

การจัดท าแฟ้มทะเบียนประวัติพนักงาน
ครูและบุคลากร 

ฝ่ายแผนและงบประมาณ ตลอดป ี - 

งานสารบรรณ 
(นางสาวธัญพร แก้วแสนสุข) 

การจัดเก็บหนังสือราชการ ฝ่ายแผนและงบประมาณ ตลอดป ี - 

งานการเงินและการบัญช ี
(นางสาวกรรณิกา เวฬุรตันะ) 

โครงการจดัท าแผนพัฒนาสถานศกึษา นางอรทิพา เกตุมะยรู /  
นายพนมไพร ค าขจร 

ปีละ ๑ ครั้ง ๓๐ 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาวกรรณิกา เวฬุรตันะ 
นางสาวกุสาวดี คณุแก้ว 

ตลอดป ี ๓๑ 

โครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

ฝ่ายแผนและงบประมาณ ตลอดป ี - 

งานพัสดุและครุภัณฑ์ โครงการส ารวจและจดัซื้อ วัสดุและ
ครุภณัฑ ์

นางอุรุชา หอณรงค์ศิร ิ
นางสาวธวัลรตัน์ แก่นจันทร ์
นางธัญญลักษณ์ วิริยะไกรกลุ 

ตลอดป ี ๓๒ 

(นางอุรุชา หอณรงค์ศิริ) โครงการซ่อม/บ ารุง วัสดุและครภุณัฑ ์ นางอุรุชา หอณรงค์ศิร ิ ตลอดป ี ๓๓ 
งานอ่ืนๆ 
(นางสาวธภัทร เรืองฉาย) 
(นางสาวสุพรรษา บังเกดิผล) 
(นางสาวรุ่งทิวา ตันฮะเส็ง) 
(นางสาวสิริจันทร์ เกริงก าจรกิจ 

   - 
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บริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน) 

ขอบข่ายงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ลักษณะโครงการ ที ่
การเกณฑ์เด็กในวัยเรียนเข้า
เรียน 
(นางสาวดลนภาณ์ เลิศสนธิ์) 

โครงการรับสมัครนักเรียนใหม ่ นางสาวดลนภาณ์ เลิศสนธิ ์ ปีละ ๑ ครั้ง ๓๔ 

การบริการด้านสุขภาพ
อนามัย 
(นางสาวดลนภาณ์ เลิศสนธิ์) 
(นางพรพิรุณ เปลีย่นเดชา) 

โครงการอนามยัโรงเรียน นางสาวดลนภาณ์ เลิศสนธิ ์
นางพรพิรุณ เปลี่ยนเดชา 
นางสาวธัญพร แก้วแสนสุข 
นางสาวชญาพัฒน์ ดอกมะล ิ
นางศศิรวรรณ ช่วยชูตระกลู 

ตลอดป ี ๓๕ 

การบริการอาหารกลางวัน 
(นางเบญจวรรณ แสวงศิริผล) 

โครงการอาหารกลางวัน    นางเบญจวรรณ แสวงศิริผล ตลอดป ี ๓๖ 

การบริการแนะแนว 
(นางพนอ วงศ์ถีระพงษ์) 

โครงการแนะแนว นางพนอ วงศ์ถีระพงษ์ ตลอดป ี ๓๗ 

การบริการห้องสมุด 
(นางสาววัชร ี สิงภิรมย์) 

โครงการพัฒนาห้องสมุด นางสาววัชรี สิงภิรมย ์ ตลอดป ี ๓๘ 

การบริการช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีขาดแคลน 
(นางสุพัตรา ศิริวรรณ) 

โครงการส่งเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่น 
(ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนกัเรียนยากจน) 

นางอรญา พรมแดน ปีละ ๒ ครั้ง ๓๙ 

 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา นางสุพัตรา ศริิวรรณ 
นายศักดา สุวรรณวงษ์ 

ตลอดป ี ๔๐ 

งานกิจกรรมร้านค้า
สวัสดิการ 
(นางเสริม รักชื่อ) 
(นางศศิรวรรณ ช่วยชูตระกูล) 

 

งานกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการ   นางเสริม รักชื่อ 
นางศศิรวรรณ ช่วยชูตระกลู 
นางส ารวย พนมไพรรตัน ์
นางเรณู กู้เกยีรติกาญจน ์
นายศักดา สุวรรณวงษ์ 
นางลัดดา สวัสด ี

ตลอดป ี - 

การส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย 
(นางส ารวย พนมไพรรัตน์) 

โครงการสภานักเรียน นางส ารวย พนมไพรรตัน ์
นางมัลลิกา  วิชชุกรอิงครัต 
นายศักดา สุวรรณวงษ์ 

ปีละ ๑ ครั้ง ๔๑ 

งานส่งเสรมิความปลอดภยั  
(จ่าสิบเอกสมพงษ์ บญุฤทธิ์) 

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยใน
โรงเรียน 

จ่าสิบเอกสมพงษ์ บุญฤทธ์ิ ตลอดป ี ๔๒ 

งานป้องกันยาเสพติด 
(นางสาวธวัลรัตน์ แก่นจันทร์) 

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นางสาวธวัลรตัน์ แก่นจันทร ์ ตลอดป ี ๔๓ 
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ฝ่ายบรหิารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน) ต่อ 
ขอบข่ายงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ลักษณะโครงการ ที ่

งานอ่ืนๆ โครงการวันไหว้คร ู นายศักดา สุวรรณวงษ์ 
นางมัลลิกา วิชชุกรอังครัต 

ปีละ ๑ ครั้ง ๔๔ 

(นางสมสุข เขตแวงควง) โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ นางสาวธวัลรตัน์ แก่นจันทร ์ ปีละ ๑ ครั้ง ๔๕ 
(นางมัลลิกา วชิชุกรอิงครัต) 
(นางสาวรัตนา พลอยสกุล) 
(นายศักดา สุวรรณวงษ์) 

โครงการเข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต นางไพเราะ ส าเนียงหงษ ์
นางพนอ วงศ์ถีระพงษ์  
นางนฤมล ด ารงพานิช 

ปีละ ๑ ครั้ง ๔๖ 

 โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

นางจิตต์ฐิตา จันทรา 
นางมารุจี สิงหส์วัสดิ ์

ตลอดป ี ๔๗ 

 โครงการประกวดมารยาท นางสมสุข เขตแวงควง ปีละ ๑ ครั้ง ๔๘ 
 โครงการน้องเคารพพี ่ นางสาวธัญพร แก้วแสนสุข ตลอดป ี ๔๙ 
 โครงการส่งเสริมการออม นางสมสุข เขตแวงควง ตลอดป ี ๕๐ 
 โครงการธนาคารขยะ นางนฤมล ด ารงพานิช ตลอดป ี ๕๑ 
 โครงการท าบญุวันพระยาศรสีุนทร

โวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
นางสาวกฤษณา คนไว 
นางสาวกุสาวดี  คณุแก้ว 

ปีละ ๑ ครั้ง ๕๒ 

 

 
ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม) 

ขอบข่ายงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ลักษณะ
โครงการ 

ที ่

งานวางแผนอาคารสถานท่ี 
(นางนพวรรณ์ แจ้งสวา่ง) 

   - 

งานรักษาความสะอาดและ
สุขาภิบาล 

โครงการ Cleaning daily นางลัดดา สวัสด ี
นางสาวธีนาถ ยศยิ่งยง 

ตลอดป ี ๕๓ 

(นางลัดดา สวัสดี) 
(นางสาวธีนาถ ยศยิ่งยง) 

โครงการประกวดความสะอาด                   
ในช้ันเรียน 

นางลัดดา สวัสด ี
นางเรณู กู้เกยีรติกาญจน ์

ตลอดป ี ๕๔ 

งานจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม  
(นางญาณิฐา พิชฌาโชติภชั) 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ในโรงเรยีน นางญาณิฐา พิชฌาโชตภิัช ตลอดป ี ๕๕ 

งานใช้อาคารสถานท่ี  
(นางนพวรรณ์ แจ้งสวา่ง) 

โครงการปรับปรุง และซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ี 

นางนพวรรณ์ แจ้งสว่าง ตลอดป ี ๕๖ 

งานจัดสถานท่ีบริการ 
(นางนฤมล ด ารงพานิช) 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ นางมัลลิกา วิชชุกรอังครัต ตลอดป ี ๕๗ 

งานอ่ืนๆ 
(นายธาณี แสงอรุณ) 
(นายสุระพงศ์ เสงี่ยมวงษ์) 
(นางจิตต์ฐิตา จันทรา) 
(นางทัศสุวรรณ ทองชู)   

   - 
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(รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งที่ ๐๓๓ /๒๕๕๙ ลงวันที่  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
การมอบหมายผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม ตามโครงสร้างการบริหารงาน 

โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานความสัมพันธ์กับชุมชน) 
ขอบข่ายงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ลักษณะโครงการ ที ่

งานชุมชนมีส่วนร่วม โครงการประชุมผู้ปกครอง นางญาณิฐา พิชฌาโชตภิัช ปีละ ๒ ครั้ง ๕๘ 
(นางมารุจี สิงห์สวัสดิ์) โครงการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
นางเรณู กู้เกยีรติกาญจน ์ ปีละ ๔ ครั้ง ๕๙ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป  ปีละ ๑ ครั้ง ๖๐ 

งานร่วมกิจกรรมชุมชน โครงการร่วมกิจกรรมกับชุมชน ฝ่ายบรหิารทั่วไป ตลอดป ี ๖๑ 
(นางสาวชญาพัฒน์ ดอกมะลิ) โครงการเข้าวัดวันพระ นางสาวชญาพัฒน์ ดอกมะล ิ

นางสาวจิตลดา กองแก้ว 
ตลอดป ี ๖๒ 

งานประชาสัมพันธ์โรงเรยีน 
(นางสาวธวัลรัตน์ แก่นจันทร์) 
(นางสาวสกุลรัตน์ ยืนยง) 

โครงการประชาสมัพันธ์โรงเรียน นางสาวธวัลรตัน์ แก่นจันทร ์
นางสาวสกุลรัตน์ ยืนยง 
นายณเอก อึ้งเสือ 

ตลอดป ี ๖๓ 

งานให้บริการชุมชน 
(นางดลธชา วัจนะเจริญ) 

โครงการให้บริการแก่ชุมชน นางดลธชา วัจนะเจริญ ตลอดป ี ๖๔ 

งานเสริมเสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน 

โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ นางสาวบุศริน พูลสวัสดิ ์
นางดลธชา วัจนะเจริญ 

ปีละ ๑ ครั้ง ๖๕ 

(นางรัชฎาวรรณ จลุศักดิ์) โครงการวันแม่แห่งชาติ นางเบญจวรรณ แสวงศิริผล 
นางดลธชา วัจนะเจริญ 

ปีละ ๑ ครั้ง ๖๖ 

 โครงการต้นกล้าคณุธรรม นายพรศักดิ์ ทับทิม ตลอดป ี ๖๗ 
 โครงการสนับสนุนการใช้แหล่งเรยีนรู้ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
นางมัลลิกา วิชชุกรอิงครัต 
นางไพเราะ  ส าเนียงหงษ ์

ตลอดป ี ๖๘ 

 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
ในท้องถิ่น 

นางกัญญา จรตุานันท ์ ตลอดป ี ๖๙ 

 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นางรัชฎาวรรณ จุลศักดิ ์  ๗๐ 
งานอื่นๆ 
(นางบุศริน พูลสวัสดิ์) 
(นายพรศักดิ์ ทับทมิ) 
(นายบุญม ีศรีไพบูลย์) 
 

   - 
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สรุปจ านวนโครงการ / กิจกรรม ท่ีรับผิดชอบและด าเนินการ 
ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหารฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ าแนกลักษณะโครงการ โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ 

 จ านวน เด่ียว ร่วม 
๑ นายพนมไพร ค าขจร ผอ.สถ. ๑ - ๑ แผนพัฒนาสถานศึกษา 

๒ นางอรทิพา เกตุมะยรู รอง ผอ.สถ. ๒ ๑ ๑ แผนพัฒนาสถานศึกษา/ จัดบุคลากรฯ 

๓ นางแสงเดือน อิศรานันทศิร ิ รอง ผอ.สถ. ๕ ๔ ๑ หลักสูตร/ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ/นิเทศ/เตรียมความ
พร้อมทดสอบ/วัดผลและประเมินผล 

๔ นางญาญิฐา พิชฌาโชตภิัช รอง ผอ.สถ. ๒ ๒ - ปรับปรุงภูมิทัศน์/ประชุมผู้ปกครอง 

๕ นางเบญจวรรณ แสวงศิริผล ครู คศ.๒ ๓ ๑ ๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง ช.1/อาหารกลางวัน/
วันแม ่

๖ นางเรณู กู้เกยีรติกาญจน ์ ครู คศ.๓ ๔ ๒ ๒ สัปดาห์วิทยาศาสตร์/สวัสดิการร้านค้า/ประชุม
คณะกรรมการ/ความสะอาดในชั้นเรียน 

๗ นายนริศ ลาภังยะวิทย ์ ครู คศ.๒ ๓ ๑ ๒ ส่งเสริมความสามารถวิชาการ/วัดผลและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ ประกนัคุณภาพ 

๘ นางกัญญา จรตุานันท ์ ครู คศ.๓ ๒ ๒ - ค่ายคณิต/สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 

๙ นายวิชยวัฒน์ ท าแกว ครู คศ.๒ ๒ ๑ ๑ ค่ายภาษาอังกฤษ/ส่งเสริมการเรียนรู้ลูกเสือช.1 

๑๐ นางสาวกรรณิกา เวฬุรตันะ ครู คศ.๓ ๕ - ๕ ศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง ช.2/ สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย/ลูกพระยาศรีฯ ลายมอืสวย/สนุทรภู่/
ภาษาไทย 

๑๑ นางพรพิรุณ เปลี่ยนเดชา ครู คศ.๔ ๒ - ๒ อนามัยโรงเรียน/ส่งเสริมอาชีพให้นักเรียน 

๑๒ นางมารุจี สิงหส์วัสดิ ์ ครู คศ.๑ ๒ ๑ ๑ พัฒนาบุคลากร/ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก
ปฐมวัย 

๑๓ นางนพวรรณ์ แจ้งสว่าง ครู คศ.๒ ๒ ๑ ๑ ส่งเสริมการเรียนรู้ลูกเสือช.2/ 
ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที ่

๑๔ นางมัลลิกา วิชชุกรอิงครัต ครู คศ.๒ ๓ ๒ ๑ สภานักเรียน/พัฒนาแหล่งเรียนรู้/สนับสนุนใช้แหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑๕ นางส ารวย พนมไพรรตัน ์ ครู คศ.๓ ๔ - ๔ วันอ าลา/สวัสดิการร้านค้า/สภานกัเรียน/ลูกพระยา
ศรีฯลายมือสวย 

๑๖ นางนรินทร์ทิพย์ ปิยะจันทร ์ ครู คศ.๓ ๔ ๒ ๒ ส่งเสริมการเรียนรู้ลูกเสือ ช.3/ศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่
โลกกวา้ง ช.3/พัฒนาสื่อการเรียนการสอน/              
ตอบปัญหาสังคม 

๑๗ นางสาวธัญพร แก้วแสนสุข ครู คศ.๒ ๓ ๑ ๒ น้องเคารพพี่/งานอนามัย/ส่งเสริมความสามารถ
และทักษะฯ เด็กปฐมวยั 

๑๘ นางดลธชา วัจนะเจริญ ครู คศ.๒ ๓ ๑ ๒ ให้บริการแก่ชุมชน/วันแม่แห่งชาต/ิวันพ่อแห่งชาต ิ

๑๙ นางจิตต์ฐิตา จันทรา ครู คศ.๒ ๑ ๑ - ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กปฐมวยั 

๒๐ นายสุระพงศ์ เสง่ียมวงษ์ ครู คศ.๒ ๑ - ๑ ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา 

๒๑ นางสุพัตรา ศริิวรรณ ครู คศ.๒ ๑ - ๑ ทุนการศึกษา 

๒๒ นางธัญญลักษณ์ วิริยะไกรกลุ ครู คศ.๒ ๔ ๑ ๓ ส่งเสริมความสามารถและทักษะฯปฐมวยั/ประกัน
คุณภาพฯ /ศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง ปฐมวัย/
ส ารวจและจัดซื้อวัสดุฯ 

๒๓ นางสาวธีนาถ ยศยิ่งยง ครู คศ.๒ ๑ - ๑ Cleaning daily 

๒๔ นางทัศสุวรรณ ทองชู ครู คศ.๒ ๑ ๑ - ส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ 

๒๕ นางสาวรัตนา พลอยสกลุ ครู คศ.๒ ๑ - ๑ ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา 

๒๖ นางสมสุข เขตแวงควง ครู คศ.๑ ๒ ๒ - ประกวดมารยาท/ส่งเสริมการออม 

๒๗ นางสาวกฤษณา คนไว ครู คศ.๒ ๒ ๑ ๑ ส่งเสริมการอ่าน/ท าบุญวันพระยาศรีฯ 

๒๘ นางศศิรวรรณ ช่วยชูตระกลู ครู คศ.๒ ๒ - ๒ สวัสดิการร้านค้า/อนามัยโรงเรียน 
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สรุปจ านวนโครงการ / กิจกรรม ที่รับผิดชอบและด าเนินการ 

ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหารฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ าแนกลักษณะโครงการ โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ 

 จ านวน เด่ียว ร่วม 
๒๙ นางสาวบุศริน พูลสวัสดิ ์ ครู คศ.๒ ๑ - ๑ วันพ่อแห่งชาต ิ

๓๐ นางอรญา พรมแดน ครู คศ.๒ ๓ ๒ ๑ ประชุมบุคลากร/ปัจจยัพื้นฐาน/คนดีศรีสุนทร 

๓๑ นางสาวดลนภาณ์ เลิศสนธิ ์ ครู คศ.๒ ๒ ๑ ๑ รับสมัครนักเรียนใหม่/อนามัยโรงเรียน 

๓๒ นางอรุุชา หอณรงค์ศิร ิ ครู คศ.๒ ๒ ๑ ๑ ส ารวจและจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์/ซ่อมบ ารุง วัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

๓๓ นางลัดดา สวัสด ี ครู คศ.๒ ๓ - ๓  Cleaning daily/ประกวดความสะอาดในชั้นเรียน/
สวัสดิการร้านค้า 

๓๔ นายบุญมี ศรีไพบูลย ์ ครู คศ.๒ ๑ ๑ - กีฬาสี 

๓๕ นางสาวจิตลดา กองแก้ว ครู คศ.๒ ๓ ๒ ๑ ดูแลข้อมูล SIS/แข่งขันทักษะคอมฯ/เข้าวัดวันพระ 

๓๖ นางสาวจันทร์เพ็ญ เกรียงไกรสิริกุล ครู คศ.๑ ๑ - ๑ คนดีศรีสุนทร 

๓๗ นางไพเราะ ส าเนียงหงษ ์ ครู คศ.๒ ๒ ๑ ๑ เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต/สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 

๓๘ นางสาวธวัลรตัน์ แก่นจันทร ์ ครู คศ.๒ ๔ ๒ ๒ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด/ประชาสัมพันธ์โรงเรียน/
วันเด็กแห่งชาติ/ส ารวจและจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 

๓๙ นางพนอ วงศ์ถีระพงษ์ ครู คศ.๒ ๒ ๑ ๑ แนะแนว/เขา้ค่ายอบรมพัฒนาจิต/ 

๔๐ นางสาวชญาพัฒน์ ดอกมะล ิ ครู คศ.๒ ๒ - ๒ เข้าวัดวันพระ/อนามยัโรงเรียน 

๔๑ นางเสริม รักชื่อ ครู คศ.๒ ๓ - ๓ สวัสดิการร้านค้า/ลูกพระยาศรีฯลายมือสวยด้วยมือ
เรา/วันอ าลา 

๔๒ นายพรศักดิ์ ทับทิม ครู คศ.๒ ๑ ๑ - ต้นกล้าคุณธรรม 

๔๓ นายศักดา สุวรรณวงษ์ ครู คศ.๑ ๔ ๑ ๓ สวัสดิการร้านค้า/ไหว้ครู/ทนุการศึกษา/สภานักเรียน 

๔๔ นายธาณี แสงอรณุ ครู คศ.๑ ๑ ๑ - ส่งเสริมศักยภาพทางดนตรี 

๔๕ นางนฤมล ด ารงพานิช ครู คศ.๑ ๓ ๑ ๒ ธนาคารขยะ/เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต/สง่เสริมอาชีพ
ให้นักเรียน 

๔๖ นางสาวกุสาวดี คณุแก้ว ครู คศ.๑ ๔ - ๔ วันสุนทรภู่/วันภาษาไทย/ท าบุญวันพระยาศรีฯ/
สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

๔๗ นางสาววิภาวดี วาปีเน ครู คศ.๑ ๑ ๑ - ศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย 

๔๘ นางสาวสกุลรัตน์ ยืนยง ครูผู้ช่วย ๑ - ๑ ประชาสัมพันธโ์รงเรียน 

๔๙ นางรัชฎาวรรณ จุลศักดิ ์ ครูผู้ช่วย ๑ ๑ - เยี่ยมบ้าน 

๕๐ จ่าสิบเอกสมพงษ์ บุญฤทธ์ิ พนักงานจ้าง ๑ ๑ - ส่งเสริมความปลอดภัย 

๕๑ นางสาววัชรี สิงภิรมย ์ ผช.บรรณารักษ์ ๑ ๑ - พัฒนาห้องสมุด 

๕๒ นายณเอก อึ้งเสือ ครู คศ.๑ ๒ - ๒ ส่งเสริมอาชีพให้นักเรียน/ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

๕๓ นางสาวธภัทร เรืองฉาย ผช.จนท.กง.และบช. - - -  

๕๔ นางสาวสุพรรษา บังเกิดสุข ผช.จนท.กง.และบช. - - -  

๕๕ นางสาวรุ่งทิวา ตันฮะเส็ง ผช.จนท.ธรุการ - - -  

๕๖ นางสาวสิรจิันทร ์เกริงก าจรกิจ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล - - -  

๕๗ นายประสาน  วรพันธ์ พนักงานจ้าง - - -  

๕๘ นางร าพวน วรพันธ์ พนักงานจ้าง - - -  

๕๙ นายอภิชาต สมชื่อ พนักงานจ้าง - - -  
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ค าสั่งโรงเรียนเทศบาล  ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
ที ่๐๓๔ /๒๕๕๙ 

เรื่อง  การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
………………………………………… 

 

  ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) มีภารกิจหลักด้านการจัดการ
เรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย ถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมี
คุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
การศึกษา นอกจาก ผู้ เรียน ครูผู้สอน สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอนแล้ว                   
ทางโรงเรียนยังมีบุคลากรสนับสนุนการสอน ที่คอยอ านวยความสะดวก สนับสนุน ช่วยเหลือ สร้างบรรยากาศ 
การดูแลรักษาความสะอาด ความพร้อมของอาคารสถานที่ต่างๆ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การบริหารงาน
ธุรการ การเงิน พัสดุ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักคือการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
เป้าหมาย และเกิดผลดีต่อองค์กร ดังนั้นโรงเรียนฯ จึงมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการสอน ตาม
ภารกิจ ประจ าปี ๒๕๕๙ ดังนี้ 
 ๑. นางสาวธภัทร เรืองฉาย  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
               ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   : 

   ๑. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินต่างๆ 
๒. จัดท าเอกสาร หนังสือ ส่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 

ตลอดจนบุคลที่เกี่ยวข้องกับสถานที ่
๓. จัดท าเอกสารบันทึกหลังสอนประจ าเดือน ระดับชั้นประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา 
   ๔. รับ-ส่ง หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก 
   ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
       หน้าที่  :   ๑.๑ จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินต่างๆ เช่น 

- ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย ในการเดินทางไปราชการ และส่งใช้เงินยืม เงินทดรอง
จ่ายในการเดินทางไปราชการพนักงานครู 

- ขอเบิกเงินส ารองจ่ายโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
- ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- ขอรับเงินสวัสดิการ เงินสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร                 

ค่าเช่าบ้าน 
- ใบส าคัญจ่ายเงินเดือนพนักงานครู พนักงานจ้าง 
- ขออนุญาตพนักงานครูไปราชการ 
- ขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง 
- ขอเบิกน้ ามันรถยนต์หกล้อ 
 / - ขออนุญาตใช้รถยนต์…    
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- ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะเดินทางไปราชการ 
- รายงานซ่อมรถยนต์ ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ 
- รายงานวันลาพนักงานครู 

       ๑.๒ จัดท าหนังสือภายนอก ได้แก่ 
   - ตรวจสอบหนังสือส าคัญ แสดงวุฒิการศึกษา 
   - ขออนุญาตผู้ปกครอง 
      ๑.๓ ท าเอกสารบันทึกหลังสอนประจ าเดือน ช่วงชั้นที่ ๑-๓ 
      ๑.๔ ถ่ายเอกสาร 
          ๑.๕ ส่งหนังสือกองการศึกษา 
      ๑.๖ งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๒. นางสาวสุพรรษา บังเกิดสุข  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
               ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   : 

๑. จัดท าบัญชีเงินเดือนและเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวกับเงินเดือน  
๒. ผู้ช่วยในการจัดพิมพ์แผนงบประมาณ และแผนการใช้เงิน โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓. ผู้ช่วยในการบันทึกข้อมูลคะแนนสอบปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
๔ .ผู้ ช่ ว ย ในการจั ดท า โป รแกรม  SIS ด้ านการ เงิน  ด้ านนั ก เรียน ยากจน                          

และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
   ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

     หน้าที่  :   ๒.๑ จัดท าบัญชีเงินเดือนของพนักงานครู และเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น 
  - เงินเดือน 
  - เงินประจ าต าแหน่ง 
  - สหกรณ ์
  - ภาษ ี
  - ชพค./ชพส. 
  - ประกันสังคม 
  - เงินได้สุทธิ 
       ๒.๒ ใบรับรองเงินเดือน/ใบรับรองการท างาน 
       ๒.๓ ใบรับรองนักเรียน 
       ๒.๔ ผู้ช่วยในการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, เงินส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ฯลฯ 
         - จัดท าใบส าคัญรับเงิน 
         - จัดท าหนังสือแจ้งผู้ปกครองเพ่ือมารับเงิน 
         - ผู้ช่วยในการมอบเงินให้กับผู้ปกครองและนักเรียน 
         - จัดเก็บเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเพ่ือส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินด าเนินการต่อไป 
 
 / ๒.๕ ผูช้่วยในการจัดพิมพ์…    
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 ๒.๕ ผู้ช่วยในการจัดพิมพ์แผนงบประมาณ 
 ๒.๖ ท ารายงานการมาปฏิบัติงานของพนักงานครู 
   - ตรวจสอบการขาด ลา มา สายของพนักงานครู 
   - รายงานข้อมูลในรูปเอกสาร 
 ๒.๗ ผู้ช่วยในการบันทึกข้อมูลคะแนนสอบปลายภาค ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑-๓) 
    - บันทึกข้อมูลลงใน Excel 
    - พิมพ์เอกสารเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
 ๒.๘ ผู้ช่วยในการจัดท าโปรแกรม SIS 
    - ข้อมูลด้านการเงิน 
    - ข้อมูลด้านบุคลากร 
 ๒.๙ ผู้ช่วยในการส่งเอกสารสอบราคา 
    - ถ่ายเอกสาร 
    - ปริ้นหน้าซองเอกสาร 
    - ออกเลขหนังสือส่ง 
    - เขียนใบลงทะเบียนส่งไปรษณีย์ 
 ๒.๑๐ ตรวจสอบแท็บแล็ตเพื่อน ามาแจกจ่ายให้กับนักเรียน 
    - ตรวจสอบการใช้งานของเครื่อง 
    - ตรวจดู Serial Number ของแต่ละเครื่อง 
    - ตรวจดู Mac Address ของแต่ละเครื่อง 
    - จัดพิมพ์รายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๒.๑๑ ผู้ช่วยงานพัสดุ  
    - การขอเลขครุภัณฑ์ 
    - เขียนเลขครุภัณฑ์ 
    - บันทึกภาพเพ่ือรายงานการลงเลขครุภัณฑ์ 
    - รายงานความเรียบร้อยในการด าเนินการเขียนเลขครุภัณฑ์พร้อมทั้งภายถ่าย 
 ๒.๑๒ เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกภาพกิจกรรม/โครงการ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๒.๑๓ งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  

 ๓. นางสาวรุ่งทิวา ตันฮะเส็ง  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
               ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  :     

๑. ลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือราชการของสถานศึกษา และจัดเก็บตามระเบียบงาน
สารบรรณของทางราชการ  

๒. จัดท ารายงานการจัดการศึกษา การกวดขันความประพฤติของนักเรียน และแนวทาง 
การใช้พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดในโรงเรียน รวมทั้งค่านิยม ๑๒ ประการ 

๓. จัดท าโปรแกรม SIS  เกี่ยวกับข้อมูลด้านบุคลากร และกิจกรรมทางวิชาการ 
๔. บันทึกข้อมูลคะแนนสอบปลายภาค ระดับชั้นประถมศึกษา ๔-๖ 

   ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 / มีหน้าที่  : ๓.๑ จัดท าโปรแกรม SIS …    



คู่มือปฏิบัติงานครูและบุคลากร   ปีการศึกษา 2559 109 

 

    มีหน้าที่  : ๓.๑ จัดท าโปรแกรม SIS 
  ๓.๒ ตรวจบันทึกสถิตินักเรียน การขาด ลา มา สาย ป่วย ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล   

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๓.๓ ตรวจบันทึกการดื่มนม ของนักเรียนอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๓.๔ ลงรับหนังสือราชการต่างๆ 
 ๓.๕ ส าเนาหนังสือราชการให้ครู ตามท่ีผู้บริหารสั่งการ 
 ๓.๖ ลงเลขหนังสือราชการ ตามหมวดหมู่ หรือระบบงานสารบรรณ 
 ๓.๗ จัดท าแบบรายงานการกวดขันความประพฤติของนักเรียน ส่งกองการศึกษาทุกต้นเดือน 
 ๓.๘ จัดท าแบบรายงานแนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพ่ือเอาชนะยาเสพติดในโรงเรียน

และศูนย์เยาวชนส่งกองการศึกษาทุกต้นเดือน 
 ๓.๙ จัดท าแบบรายงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร 

(น้อย อาจารยางกูร) ส่งกองการศึกษาทุกต้นเดือน 
 ๓.๑๐ รายงานยาเสพติดทุกวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน ส่งกองการศึกษา 
 ๓.๑๑ บันทึกคะแนนสอบปลายภาคของนักเรียน ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-ป.๖) 
 ๓.๑๒ จัดเก็บเอกสารทางราชการ ค าสั่งต่างๆ  และค้นหาเอกสารบริการคณะครู และผู้เกี่ยวข้อง 
 ๓.๑๓ ปฏิบัติตามค าสั่งของโรงเรียน 
 ๓.๑๔ ถ่ายเอกสาร 
 ๓.๑๕ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
    
๔. นางสาวสิริจันทร์ เกริงก าจรกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

               ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  :     
๑. ผู้ช่วยในการบันทึกข้อมูลในทะเบียนนักเรียน  
๒. ผู้ช่วยในการบันทึกข้อมูล SAR และจัดท ารูปเล่ม 
๓. ผู้ช่วยในการจัดท าข้อสอบเพ่ือน ามาเก็บเป็นคลังข้อสอบ 
๔. บันทึกข้อมูลคะแนนสอบปลายภาค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

   ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
        มีหน้าที ่ : ๔.๑ เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนนักเรียน 
 ๔.๒ เป็นผู้ช่วยงานธุรการวิชาการ 
 ๔.๓ บันทึกข้อมูลคะแนนสอบปลายภาค ของนักเรียน ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) 
 ๔.๔ เป็นผู้ช่วยในการจัดท าโปรแกรม Local school 
 ๔.๕ รับผิดชอบงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 ๔.๖ ถ่ายเอกสาร 
 ๔.๗ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   
 
 
 
 
 / ๕. นางสาววัชรี สิงภิรมย์  …    
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๕. นางสาววัชรี สิงภิรมย์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 
     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  :     

ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานบรรณารักษ์ เช่น การวิเคราะห์และการจัดหมวดหมู่หนังสือ 
การให้บริการค้นหาหนังสือทั่วไป การศึกษาค้นคว้าหนังสือทางด้านวิชาการแขนงต่างๆ  การ
จัดท าบรรณานุกรม ดรรชนี การบริการตอบค าถามแก่ผู้ใช้ห้องสมุด การศึกษา ค้นคว้า จาก
หนังสือต่างๆ หนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์ หรือหนังสือตัวเขียนและค าจารึกต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ห้องสมุด ศึกษา วิเคราะห์เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติของการ
ให้บริการและการใช้บริการห้องสมุดการวิเคราะห์  เพ่ือการให้เลขหมู่หนังสือ การขยายเลขหมู่
หนังสือ และการท าบัตรรายการให้ได้มาตรฐานสากลและเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของ
หนังสือที่มีอยู่ ใช้วิธีการและเทคนิคใหม่ทางด้านบรรณารักษ์ศาสตร์  ให้การฝึกอบรมการ
ปฏิบัติงานของห้องสมุด ด าเนินการและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน การศึกษาวิจัย
ต่างๆ ทางด้านบรรณารักษ์และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  จัดอบรมและให้ค าปรึกษา
แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ จัดให้มีห้องสมุดเคลื่อนที่ พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้
ห้องสมุดให้บริการแก่ชุมชน ประสานกับสถานศึกษา ชุมชนและเอกชน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

                มีหน้าที ่ :  ๑. บริหารจัดการเกี่ยวกับงานต่างๆ ของห้องสมุด รวมทั้งจัดป้าย นิเทศทั้งภายในและ
ภายนอกห้องสมุด 

๒. จัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
๓. ให้บริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด 
๔. ดูแล รักษา และซ่อมแซมหนังสือ ที่ช ารุด รวมทั้งลงทะเบียน ควบคุม จัดระบบ 

จัดหมวดหมู่หนังสือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมส าหรับบริการนักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้บริหารทราบเพ่ือน า
กลับมาวางแผนพัฒนาต่อไป 

   ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๖. จ่าสิบเอกสมพงษ์ บุญฤทธิ์  พนักงานจ้าง  ต าแหน่ง ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ 
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  :   

    ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์วิจัย เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้น
ความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

               มีหน้าที ่  :    ๑. ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ลูกเสือ ชุมนุม หรือวิชา
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม 

๒. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และชั้นปฐมวัย 

๓. ให้ค าปรึกษา แนะน าเด็กที่มีปัญหาในเรื่องการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ รวมทั้งท า
วิจัยในชั้นเรียน และสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่อ่านไม่ได้ 

 
 / ๔. ดูแล ควบคุมเครื่องเสียง…    
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๔. ดูแล ควบคุมเครื่องเสียงในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน รวมทั้งปฏิบัติ

หน้าที่เวรประจ าวัน เวรรักษาการณ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย และรับผิดชอบ
ตรวจสอบนักเรียนที่มาโรงเรียนสาย 

   ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๗. นายประสาน วรพันธ์  ต าแหน่ง นักการภารโรง 
     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  :   

  เปิด – ปิด ส านักงาน ท าความสะอาดบริเวณ อาคารสถานที่ และทรัพย์สินของทาง
ราชการมิให้สูญหาย หรืองานอ่ืนใดที่ เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

                มีหน้าที่   :  ๑. ท าความสะอาดอาคารเรียนที่ ๑ รวมทั้งห้องน้ าและบริเวณบันไดและพ้ืนด้านล่าง
อาคาร ๑ 

๒. ดูแลและจัดการซ่อมสิ่งของให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
๓. กวาดขยะ, ตัดหญ้า และรดน้ าต้นไม้ภายในโรงเรียน 
๔. น าหนังสือไปให้พนักงานครู/พนักงานจ้างลงนาม รับทราบและปฏิบัติหน้าที่ตาม

ค าสั่งโรงเรียนและเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
   ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๘. นางร าพวน วรพันธ์  ต าแหน่ง นักการภารโรง 
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  :   

  เปิด – ปิด ส านักงาน ท าความสะอาดบริเวณ อาคารสถานที่ และทรัพย์สินของทาง
ราชการมิให้สูญหาย หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

              มีหน้าที่   :    ๑. ท าความสะอาดอาคารเรียนที่ ๒ รวมทั้งห้องน้ าและบริเวณบันไดและพ้ืนด้านล่าง
อาคาร ๒ 

๒. ดูแลปิด-เปิดอาคารเรียนและห้องเรียน ท าความสะอาดห้องบริหารชั้นบนอาคาร
อเนกประสงค ์

๓. ดูแลรดน้ าต้นไม้ของโรงเรียนรวมทั้งท าความสะอาดอ่างล้างมือของโรงเรียน 
๔. น าหนังสือไปให้พนักงานครู/พนักงานจ้างลงนาม รับทราบและปฏิบัติหน้าที่ตาม

ค าสั่งโรงเรียนและเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
   ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๙. นาอภิชาติ สมชื่อ  ต าแหน่ง นักการภารโรง 
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  :   

  เปิด – ปิด ส านักงาน ท าความสะอาดบริเวณ อาคารสถานที่ และทรัพย์สินของทาง
ราชการมิให้สูญหาย หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 / มีหน้าที ่  …    
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               มีหน้าที่   :  ๑. ท าความสะอาดอาคารเรียนที่ ๓ รวมทั้งห้องน้ าและบริเวณบันไดและพ้ืนด้านล่าง

อาคาร ๓ 
๒. ดูแลและจัดการซ่อมสิ่งของให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
๓. กวาดขยะ, ตัดหญ้า และรดน้ าต้นไม้ภายในโรงเรียน 
๔. ส่งหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก 

   ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ หากมีปัญหา อุปสรรคใดระหว่างการ
ปฏิบัติ งานให้ รายงานผู้บริหารทราบทันที  และให้ช่วยเหลือกันดูแลตามบริเว ณ พ้ืนที่ที่ รับผิดชอบ                  
หากกรณีที่มีบุคลากรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น การไปราชการ การลา  และปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ     
งานอ่ืนๆ เมื่อผู้บริหารได้มอบหมายให้เพิ่มเติม 

 

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒  เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
 

                   (นายพนมไพร    ค าขจร) 
   ผู้อ านวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ                        
    โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
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