
 
 
    
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนอนุบำลวัดเขำสุวรรณประดิษฐ์ 
ที่  45 / 2562 

เรื่อง กำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่รับผิดชอบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ตามมติที่ประชุม โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  เมื่อวันที่  6  สิงหาคม 2562  เห็นสมควร 
มอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบแก่บุคลากรในโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 2562   เพ่ือให้การด าเนินงาน     
ของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายของโรงเรียนและเจตนารมณ์ของทางราชการจึงมอบหมายงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบแก่บุคลากร ดังต่อไปนี้ 
 

 1. นำงอัมภำ  ทองเผือก  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
 

ด้ำนกำรสอน  
1. ประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 3/1  จ านวนนักเรียน   18   คน 
2. ประจ าวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 

งำนที่ได้รับมอบหมำย 
1. หัวหน้าช่วงชั้นระดับปฐมวัย จ านวนครู 4 คน นักเรียน   96  คน 
2. หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
3. รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม 

                         3.1 งานบริหารวิชาการ 
                              3.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย จ านวน 4  กิจกรรม 

        - กิจกรรมเสริมประสิทธิภาพการอ่าน การเขียน การพูด และการคิด 
                      - กิจกรรมฝึกสอนสอบ 

                 - กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
        - กิจกรรม Junior Academic Camp  
          3.1.2 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย  

     3.2 งานบริหารทั่วไป 
 3.2.1 โครงการชุมชนสัมพันธ์ จ านวน 3  กิจกรรม 
                   - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
                   - กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                   - กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และผู้ปกครองชั้นเรียน 
           3.2.2 โครงการบัณฑิตน้อย 
           3.2.3 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป(High Scope) 
4.  ครูเวรประจ าวันจันทร์ 
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ  ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้รกัสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.  นำงสำวอัสนี  มีเผือก ต ำแหน่ง   ครู 
 

ด้ำนกำรสอน 
1. ประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 จ านวนนักเรียน  30  คน 
2. ประจ าวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 

งำนที่ได้รับมอบหมำย    
1. หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
2. รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม 

                         2.1 งานบริหารวิชาการ 
                              2.1.1 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น(เรียนฟรี 15 ปี) 

     2.2 งานบริหารบุคคล 
                              2.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่คุณภาพ 

    2.3 งานบริหารทั่วไป 
                              2.3.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 3  กิจกรรม 
     - กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
     - กิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน 
     - กิจกรรมเคลื่อนไหวพัฒนาสมองและบุคลิกภาพ 
                              2.3.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม(เรียนฟรี 15 ปี)   

3. ครูเวรประจ าวันอังคาร    
  4. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 

 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

 
เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวั ยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง

มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 
 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้รกัสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.  นำงสำวกชพรรณ  จันทฤทธิ์  ต ำแหน่ง   ครู 
 

ด้ำนกำรสอน 
1. ประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 3/2   จ านวนนักเรียน  18  คน 
2. ประจ าวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 

งำนที่ได้รับมอบหมำย 
1. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
2. หัวหน้างานโครงการอาหารกลางวัน 
3. รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม 

3.1 งานบริหารทั่วไป 
 3.1.1 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3.1.2 โครงการจัดซื้อ / จัดหา ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 
 3.1.3 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบริบทของปฐมวัย 

    3.1.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือประกันคุณภาพภายใน จ านวน 3 กิจกรรม 
                                        - กิจกรรมประเมินโครงการ   
                                        - กิจกรรมจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) 
                                        - กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

4.   ครูเวรประจ าวันพุธ 
  5.  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

 
เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง

มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 
 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้รกัสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.  นำงกรรณิกำร์   บุษบรรณ ต ำแหน่ง   ครู 
 

ด้ำนกำรสอน 
1. ประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 2/2   จ านวนนักเรียน 30 คน 
2. ประจ าวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 

งำนที่ได้รับมอบหมำย 
1. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ 
2. รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2.1 งานบริหารวิชาการ 
                               2.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย  

            - กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
     2.1.2 โครงการส่งเสริมการใช้ ICT พัฒนาเด็กระดับปฐมวัย 
     2.1.3 โครงการเปิดรั้วโรงเรียนรายงานผลการจัดการศึกษา 
               - กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
               - กิจกรรมเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
               - กิจกรรมจัดนิทรรศการ 
               - กิจกรรมรายงานผลการเรียน 

3.   ครูเวรประจ าวันพฤหัสบดี 
  4.  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 มาตรการยกระดับคณุภาพการศึกษา 
 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้รกัสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
5. นำงสุรินทร์ธร  วัฎฎกะโปดก  ต ำแหน่ง   ครู 
 

ด้ำนกำรสอน 
1. ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1  จ านวนนักเรียน   26  คน 

 2. ประจ าวิชาภาษาไทย    ชั้น ป.1/1 นักเรียน   26  คน 
 3. ประจ าวิชาคณิตศาสตร์   ชั้น ป.1/1 นักเรียน   26  คน 
 4. ประจ าวิชาสังคมศึกษา    ชั้น ป.1/1 นักเรียน   26  คน 
 5. ประจ าวิชาหน้าที่พลเมือง   ชั้น ป.1/1 นักเรียน   26  คน 

6. ประจ าวิชาประวัติศาสตร์   ชั้น ป.1/1 นักเรียน   26   คน 
 7. ประจ าวิชาอังกฤษน่ารู้    ชั้น ป.1/1 นักเรียน   26  คน 
 8. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

8.1 กิจกรรมแนะแนว   ชั้น ป.1/1 นักเรียน   26  คน 
      8.2 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ชั้น ป.1-3 นักเรียน   241  คน 
      8.3 กิจกรรมกลุ่มสนใจ   ชั้น ป.1–3       นักเรียน   241 คน 
      8.4 กิจกรรมลูกเสือส ารอง   ชั้น ป.1-3   นักเรียน   241  คน 
      8.5 กิจกรรม BBL   ชั้น ป.1–3 นักเรียน   241   คน  

8.6  กิจกรรม Homeroom  ชั้น ป.1/1 นักเรียน  26  คน 
 

งำนที่ได้รับมอบหมำย  
                   1. งานบริหารงานงบประมาณ 

1.1 เจ้าหน้าที่การเงิน 
1.1.1  เบิกจ่ายเงินตามแผนงานโครงการ ต่างๆ รวมทั้งการฝาก – ถอน - โอน 

                                1.1.2  ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

1.1.3 จัดท าหนังสือ - เอกสารทางด้านการเงิน ไปยัง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  
                       (ใบเสร็จรับเงิน/ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน/ดอกเบี้ยอาหารกลางวัน) 

1.1.4 จัดท าเอกสารการรับ – เบิกจ่ายเงินประกันสัญญา  

ตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่พัสดุ 
1.1.5 จัดท าเอกสารการเงินส่งคลัง 
1.1.6  ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารต่างๆ เกีย่วกับการเงนิ 

2. รับผิดชอบ/โครงการ/กิจกรรม 
2.1 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.2.1 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากร 

2.2.1 อบรมการใช้ ICT ส าหรับการเรียนการสอน 
2.3 โครงการสาธารณูปโภค 

3. งานวิชาการ 
         3.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1 

4. งานบริหารทั่วไป 
         4.1 ผู้ดูแลเว็บไซต์  ระบบงานอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
  5. เป็นพิธีกรในงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ (ผู้ช่วย) 

5. ครูเวรประจ าวันพุธ 
6. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



 
 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้รกัสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
6. นำงชะอ้อน  พฤกษวำนิช ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 

ด้ำนกำรสอน 
1. ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2  จ านวนนักเรียน   30  คน 

 2. ประจ าวิชาภาษาไทย    ชั้น ป. 1/2 นักเรียน   30   คน 
 3. ประจ าวิชาอังกฤษน่ารู้    ชั้น ป. 1/2 นักเรียน   30   คน 
 4. ประจ าวิชาหน้าที่พลเมือง   ชั้น ป. 1/2 นักเรียน   30   คน 
 5. ประจ าวิชาคณิตศาสตร์   ชั้น ป. 1/2 นักเรียน   30   คน 
 6. ประจ าวิชาสังคมศึกษา    ชั้น ป. 1/2 นักเรียน   30   คน 
 7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     7.1 กิจกรรมแนะแนว   ชั้น ป.1/2 นักเรียน   30   คน 
     7.2 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ชั้น ป.1-3 นักเรียน   30   คน 
     7.3 กิจกรรมกลุ่มสนใจ   ชั้น ป.1-3       นักเรียน   59   คน 
     7.4 กิจกรรมลูกเสือส ารอง   ชั้น ป.1-3   นักเรียน  241  คน 
     7.5 กิจกรรม BBL   ชั้น ป.1-3 นักเรียน  241  คน 

7.6 กิจกรรม Homeroom  ชั้น ป.1-3 นักเรียน  241  คน 
 

งำนที่ได้รับมอบหมำย  
1. รับผิดชอบโครงการสวัสดิการครู-บุคลากรโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 

  2. ขายของสหกรณ์โรงเรียนในวันศุกร์ 
3. ครูเวรประจ าวันอังคาร 
4. งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน (สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้รกัสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. นำงสำวสำยพิณ  ช่ำงสนั่น  ต ำแหน่ง  ครู 
 

ด้ำนกำรสอน 
1. ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3  จ านวนนักเรียน  27  คน 

 2. ประจ าวิชาภาษาไทย    ชั้น ป.1/3 นักเรียน  27 คน 
 3. ประจ าวิชาคณิตศาสตร์   ชั้น ป.1/3 นักเรียน  27 คน 
 4. ประจ าวิชาสังคมศึกษา    ชั้น ป.1/3 นักเรียน  27 คน 
 ๕. ประจ าวิชาภาษาอังกฤษ   ชั้น ป.1/3 นักเรียน  27 คน 
 ๖. ประจ าวิชาอังกฤษน่ารู้    ชั้น ป.1/3 นักเรียน   27 คน 
 ๗. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

8.1 กิจกรรมแนะแนว   ชั้น ป.1/3 นักเรียน   27  คน 
  8.2 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ชั้น ป.1-3 นักเรียน   40 คน 
  8.3 กิจกรรมกลุ่มสนใจ   ชั้น ป.1–๓ นักเรียน   45 คน 
  8.4 กิจกรรมลูกเสือส ารอง   ชั้น ป.1-3   นักเรียน  241  คน 
  8.5 กิจกรรม BBL   ชั้น ป.1–3 นักเรียน  241 คน  

8.6 กิจกรรมHomeroom   ชั้น ป.1–3 นักเรียน 241 คน 
 

งำนที่ได้รับมอบหมำย  
1.หัวหน้าชว่งชั้นที่ 1     จ านวนครู 12  คน   

2. งานบริหารงานวิชาการ 
2.1 การส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัย 
2.2 หัวหน้ากลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียนช่วงชั้นที่ 1 
2.3 ดูแลระบบการสอบอ่านเขียน ชั้น ป.1  นักเรียน  81   คน 

  3. รับผิดชอบ/โครงการ/กิจกรรม 
1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

- กิจกรรมเสริมประสิทธิภาพการอ่าน เขียน พูด และ คิด 
3.2. โครงการส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาและจุดเด่นของรัฐ 

- กิจกรรมพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ 
- กิจกรรมบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

4. งานบริหารงานทั่วไป 
      4.1 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ RTนักเรียนชั้น ป.1  
5. ครูเวรประจ าวันศุกร์ 
6. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน (สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้รกัสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
8. นำงสำวอรอุมำ   มหรรณพ ต ำแหน่ง   ครูผู้ช่วย 
 

ด้ำนกำรสอน 
1. ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 จ านวนนักเรียน    28   คน 

 2. ประจ าวิชาคณิตศาสตร์   ชั้น ป.2/1 นักเรียน   28   คน 
 3. ประจ าวิชาภาษาไทย    ชั้น ป.2/1 นักเรียน   28   คน 
 4. ประจ าวิชาอังกฤษพื้นฐาน   ชั้น ป.2/1 นักเรียน   28   คน 
 5. ประจ าวิชาอังกฤษน่ารู้    ชั้น ป.2/1 นักเรียน   28   คน 
 6. ประจ าวิชาสังคมศึกษา    ชั้น ป.2/1 นักเรียน   28   คน 
 7. ประจ าวิชาประวัติศาสตร์          ชั้น ป.2/1 นักเรียน   28   คน 
 8. ประจ าวิชาการงานอาชีพ                   ชั้น ป.2/1 นักเรียน   28   คน 

9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  9.1 กิจกรรมแนะแนว   ชั้น ป.2/1 นักเรียน   28 คน 
  9.2 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้น ป.1-3 นักเรียน   241 คน 
  9.3 กิจกรรมกลุ่มสนใจ   ชั้น ป.1-3 นักเรียน   241 คน 
  9.4 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  ชั้น ป.1-3 นักเรียน   241 คน 
  9.5 กิจกรรม BBL   ชั้น ป.1-3 นักเรียน   241 คน 
  9.6 กิจกรรม Homeroom  ชั้น ป.2/1 นักเรียน   28 คน 

งำนที่ได้รับมอบหมำย 
1. งานบริหารงานทั่วไป    

1.1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วงชั้นที่ 1 
1.2 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้เรียน 

- ลูกเสือส ารอง 
1.4 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
 - กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
 - กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
1.5 โครงการอาหารกลางวัน (ผู้ช่วย) 

2. รับผิดชอบ/โครงการ/กิจกรรม 
  3. ครูเวรประจ าวันอังคาร 

4. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

 
เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้ นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง

มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 
 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้จักสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. นำงเพ็ญภำวรรณ  ทวีทรัพย์  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
 

ด้ำนกำรสอน 
1. ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2   จ านวนนักเรียน   30  คน 
2. ประจ าวิชาคณิตศาสตร์   ชั้น ป.2/2   นักเรียน   30   คน 
3. ประจ าวิชาภาษาไทย    ชั้น ป.2/2   นักเรียน   30   คน 

      4. ประจ าวิชาอังกฤษน่ารู้    ชั้น ป.2/2   นักเรียน   30   คน 
5. ประจ าวิชาประวัติศาสตร์   ชั้น ป.2/2   นักเรียน   30   คน 

      6.  ประจ าวิชาสุขศึกษา    ชั้น ป.2/2   นักเรียน   30   คน 
  7.  ประจ าวิชาการงานอาชีพ   ชั้น ป.2/2   นักเรียน   30   คน 
  8.  ประจ าวิชาสังคมศึกษา   ชั้น ป.2/2   นักเรียน   30   คน 

9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
8.1 กิจกรรมแนะแนว     ชั้น ป.2/2  นักเรียน   30   คน 
8.2 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  ชั้น ป.1 - 3  นักเรียน   30   คน 
8.3 กิจกรรมกลุ่มสนใจ    ชั้น ป.1 - 6  นักเรียน  241   คน 
8.4 กิจกรรมลูกเสือส ารอง   ชั้น ป.1 - 3  นักเรียน  241  คน 

  8.5 กิจกรรม BBL   ชั้น ป.1 - 3  นักเรียน  241  คน 
   8.6 กิจกรรม Homeroom  ชั้น ป.1 - 3  นักเรียน  30    คน 

  งำนที่ได้รับมอบหมำย  
 1. หัวหน้างาน บริหารงานงบประมาณ 

2. รับผิดชอบงาน /โครงการ/กิจกรรม 
 2.1 จัดท าระบบบัญชีหน่วยงานย่อย 
 2.2 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
 2.3 ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 2.4 โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน NEA (ด้านงบประมาณ) 
 2.5 รายงานการใช้จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวัน  
3. ครูเวรรับนักเรียนประจ าวันพุธ 
4. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้รกัสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 10. นำงหทัยภัทร  โถวรุ่งเรือง ต ำแหน่ง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
 

ด้ำนกำรสอน 
1. ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3  จ านวนนักเรียน   28  คน 

 2. ประจ าวิชาภาษาไทย    ชั้น ป. 2/3 นักเรียน   28   คน 
 3. ประจ าวิชาคณิตศาสตร์   ชั้น ป. 2/3 นักเรียน   28   คน 
 4. ประจ าวิชาอังกฤษน่ารู้    ชั้น ป. 2/3 นักเรียน   28   คน 
 5. ประจ าวิชาประวัติศาสตร์   ชั้น ป. 2/3 นักเรียน   28   คน 
 6. ประจ าวิชาสุขศึกษา    ชั้น ป. 2/3 นักเรียน   28   คน 
 7. ประจ าวิชาการงานอาชีพ   ชั้น ป. 2/3 นักเรียน   28   คน 
 8. ประจ าวิชาสังคมศึกษา    ชั้น ป. 2/3 นักเรียน   28   คน 
 9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     9.1 กิจกรรมแนะแนว   ชั้น ป.2/3 นักเรียน   28    คน 
     9.2 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ชั้น ป.1-3 นักเรียน   28   คน 
     9.3 กิจกรรมกลุ่มสนใจ   ชั้น ป.1-6       นักเรียน  241 คน 
     9.4 กิจกรรมลูกเสือส ารอง   ชั้น ป.1-3   นักเรียน  241   คน 
     9.5 กิจกรรม BBL   ชั้น ป.1-3 นักเรียน  241   คน 
    9.6 กิจกรรม Homeroom  ชั้น ป.1-3 นักเรียน   28   คน 
 

งำนที่ได้รับมอบหมำย  
1. หัวหน้างาน บริหารงานบุคคล 

1.1  การด าเนินการเกี่ยวกับเลื่อนขั้นเงินเดือน 
1.2  การประเมินการปฏิบัติงาน 
1.3  การสรรหาและแต่งตั้ง 
1.4 การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งให้สูงขึ้น 
1.5 การลาออกจากราชการ/เกษียณอายุราชการ 
1.6 การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
1.7 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
1.8 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู 

  2. รับผิดชอบ/โครงการ/กิจกรรม 
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่คุณภาพ 

- กิจกรรมศึกษาดูงาน 
3. ครูเวรประจ าวันอังคาร 
4. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้รกัสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. นำงสำวขวัญหทัย   ไชยทอง ต ำแหน่ง  ครู 

 

ด้ำนกำรสอน 
 1. ประจ าวิชาประวัติศาสตร์   ชั้น ป.3/1-3 นักเรียน   75   คน 
 2. ประจ าวิชาสังคมศึกษา    ชั้น ป.3/1-3 นักเรียน   75   คน 

5. ประจ าวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   ชั้น ป.3/1 นักเรียน   29   คน 
6. ประจ าวิชาภาษาอังกฤษน่ารู้   ชั้น ป.3/1-3 นักเรียน   75   คน 
7. ประจ าวิชาการงานอาชีพ   ชั้น ป.3/1-2 นักเรียน   53   คน 

 8. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  8.1  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ชั้น ป.1 - 3 นักเรียน   241  คน 
  8.2  กิจกรรมกลุ่มสนใจ   ชั้น ป.1 – 6      นักเรียน   59   คน 
  8.3  กิจกรรมลูกเสือส ารอง   ชั้น ป.1 - 3   นักเรียน  241  คน 

8.4  กิจกรรมBBL   ชั้น ป.1 – 3 นักเรียน  241   คน 
 

งำนที่ได้รับมอบหมำย 
1. งานบริหารงานวิชาการ 

1.1 นายทะเบียนโรงเรียน 
1.2 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1 
1.3 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดช่วงชั้นที่ 1 

2.รับผิดชอบ/โครงการ/กิจกรรม 
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรียนฟรี 15 ปี / หนังสือยืมเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน 
- ค่ายวิชาการกับแหล่งเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.1-3 

3. ครูเวรประจ าวันจันทร์ 
4. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้รกัสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. นำงสำวพรรทิวำ  ธรฤทธิ์  ต ำแหน่ง   ครู 
 

ด้ำนกำรสอน 
1. ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2  จ านวนนักเรียน ๒๔คน 

 2. ประจ าวิชาภาษาไทย    ชั้น ป.3/1 นักเรียน   ๒๙   คน 
 3. ประจ าวิชาภาษาไทย    ชั้น ป.3/2 นักเรียน   ๒๔   คน 
 4. ประจ าวิชาภาษาไทย    ชั้น ป.3/3 นักเรียน   2๒   คน 
 5. ประจ าวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   ชั้น ป.3/2 นักเรียน   ๒๔   คน 
 6. ประจ าวิชาหน้าที่พลเมือง   ชั้น ป.3/2 นักเรียน   ๒๔   คน 
 7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  7.1 กิจกรรมแนะแนว   ชั้น ป.3/2 นักเรียน   ๒๔ คน 
  7.2 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  ชั้น ป.3  นักเรียน   ๒๔๑  คน 
  7.3 กิจกรรมกลุ่มสนใจ   ชั้น ป.1-6       นักเรียน   ๒๔๑  คน 
  7.4 กิจกรรมลูกเสือส ารอง   ชั้น ป.1-3   นักเรียน   2๔๑  คน 
  7.5 กิจกรรม BBL   ชั้น ป.1-3 นักเรียน   2๔๑  คน 

7.6  กิจกรรม Homeroom  ชั้น ป.1-3  นักเรียน   2๔๑  คน 
  

งำนที่ได้รับมอบหมำย  
๑. งานบริหารงานวิชาการ 

1.1 จัดตารางสอน ช่วงชั้นที่ ๑ 
๑.๒ดูแลระบบการสอบ NT ชั้น ป.3  นักเรียน ๗๕ คน 

  ๒.รับผิดชอบ/โครงการ/กิจกรรม 
๒.1 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
๒.2 โครงการค่ายภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กับแหล่งเรียนรู้ ป.3 

  ๓.  งานบริหารงานทั่วไป 
  ๓.1 กิจกรรมการคัดกรองนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ 
       ๓.๒ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

๔.  ครูเวรประจ าวันศุกร์ 
๕.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้รกัสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13. นำงสำวศุภมำส  แซ่เดี่ยว ต ำแหน่ง   ครูผู้ช่วย 

 

     ด้ำนกำรสอน 
1. ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 จ านวนนักเรียน    22   คน 

 2. ประจ าวิชาวิทยาศาสตร์   ชั้น ป.1/3 นักเรียน   27   คน 
 3. ประจ าวิชาวิทยาศาสตร์   ชั้น ป.2/1 นักเรียน   28   คน 
 4. ประจ าวิชาวิทยาศาสตร์   ชั้น ป.2/2 นักเรียน   30   คน 
 5. ประจ าวิชาวิทยาศาสตร์   ชั้น ป.2/3 นักเรียน   28   คน 
 2. ประจ าวิชาวิทยาศาสตร์   ชั้น ป.3/1 นักเรียน   30   คน 
 3. ประจ าวิชาวิทยาศาสตร์   ชั้น ป.3/2 นักเรียน   24   คน 
 4. ประจ าวิชาวิทยาศาสตร์   ชั้น ป.3/3 นักเรียน   22   คน 
 7. ประจ าวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน          ชั้น ป.3/3 นักเรียน   22   คน 
 8. ประจ าวิชาการงานอาชีพ                   ชั้น ป.3/3 นักเรียน   22   คน 
 10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  6.1 กิจกรรมแนะแนว   ชั้น ป.3/3 นักเรียน   22 คน 
  6.2 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้น ป.1-3 นักเรียน   241 คน 
  6.3 กิจกรรมกลุ่มสนใจ   ชั้น ป.1-3 นักเรียน   241 คน 
  6.4 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  ชั้น ป.1-3 นักเรียน   241 คน 
  6.5 กิจกรรม BBL   ชั้น ป.1-3 นักเรียน   241 คน 
  6.6 กิจกรรม Homeroom  ชั้น ป.3/3 นักเรียน   22 คน   

   
งำนที่ได้รับมอบหมำย 

1. งานบริหารงานบุคคล    
1.1 การวางแผนอัตราก าลัง 
1.2 การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ครูผู้ช่วย) 
1.4 การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
1.5 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
1.6 การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
1.7 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
1.8 การออกจากราชการ/ลาออก 
1.9 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
1.10 การอบรมของข้าราชการครู 

2. รับผิดชอบ/โครงการ/กิจกรรม 
2.1 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    - รับผิดชอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากร 
- อบรม ICT ส าหรับการเรียนการสอน 

3. ครูเวรประจ าวันพุธ 
4. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



 
 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้รกัสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

14.  นำงสำวดำวรัชดำ ทิพย์เสภำ ต ำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
 

ด้ำนกำรสอน 
1. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ชั้น ป.1/1 นักเรียน   2๘   คน 

 2. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ชั้น ป.1/๒ นักเรียน   2๖   คน 
 3. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ชั้น ป.1/๓ นักเรียน   2๖   คน 

4. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ชั้น ป.๒/1 นักเรียน   ๒๙   คน 
๕. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ชั้น ป.๒/๒ นักเรียน   29   คน 
๖. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ชั้น ป.๒/๓ นักเรียน   2๘   คน 
๗. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ชั้น ป.๓/1 นักเรียน   ๓๐   คน 
๘. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ชั้น ป.๓/๒ นักเรียน   2๔   คน 
๙. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ชั้น ป.๓/๓ นักเรียน   2๒   คน 
๑๐. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ๑๐.1 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้     ชั้น ป.1 - 3 นักเรียน   ๒๔1 คน 
 ๑๐.2 กิจกรรมกลุ่มสนใจ    ชั้น ป.1 - ๓ นักเรียน   ๒๔1 คน 
 ๑๐.3 กิจกรรมลูกเสือส ารอง   ชั้น ป.1 - 3   นักเรียน   ๒๔๒ คน 
 ๑๐.4 กิจกรรมBBL    ชั้น ป.1 - 3 นักเรียน   ๒๔1 คน 

  
งำนที่ได้รับมอบหมำย  

1. งานผู้ช่วยฝ่ายทะเบียน 
2. รับผิดชอบ/โครงการ/กิจกรรม 

2.1  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
-  กิจกรรมอบรมคุณธรรม-จริยธรรมทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์ 
-  กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

2.2  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากร 
   - กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

3. ครูเวรประจ าวันจันทร์ 
4. งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที ่
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้จักสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15. นำยปรำโมทย์  สุทธินุ่น ต ำแหน่ง   ครูช ำนำญกำร 
 

ด้ำนกำรสอน 
1. ประจ าวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้น ป.1 -3  นักเรียน   241 คน 

 2.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  3.1 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้น ป.1 - 3 นักเรียน   30 คน 
  3.2 กิจกรรมกลุ่มสนใจ   ชั้น ป.1 – 6 นักเรียน  160 คน 
  3.3 กิจกรรมลูกเสือส ารอง  ชั้น ป.1 - 3   นักเรียน  241   คน 

3.4 กิจกรรม BBL   ชั้น ป.1 - 3 นักเรียน  241   คน  
 

งำนที่ได้รับมอบหมำย  
1. หัวหน้างานงานบริหารงานทั่วไป 

1.1 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
                     1.2 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 

     1.3 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
2. งานบริหารงานวิชาการ 

2.1 หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา 
  3. รับผิดชอบ/โครงการ/กิจกรรม 

3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือประกันคุณภาพภายใน 
- กิจกรรมประเมินโครงการ 
- กิจกรรมประเมินตนเอง 
- จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) 
- กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

3.2 โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบและภูมิทัศน์สถานศึกษา   
- ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ช ารุด 
- ปรับสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

3.3 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- กิจกรรมดูแลบ ารุงรักษา 
- กิจกรรจัดท าป้ายชื่อต้นไม้ 

3.4 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน 

3.5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือส ารอง ป.1-3 

4. ครูเวรประจ าวันพุทธ 
5. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้รกัสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
16. นำงสำวนันทนพร    ชูนินทร์  ต ำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 

      ด้ำนกำรสอน 
1. ประจ าวิชาวิทยาศาสตร์   ชั้น ป.1/1 นักเรียน   26   คน 

 2. ประจ าวิชาวิทยาศาสตร์   ชั้น ป.1/2 นักเรียน   27   คน 
 3. ประจ าวิชาคณิตศาสตร์    ชั้น ป.3/1 นักเรียน   29   คน 
 4. ประจ าวิชาคณิตศาสตร์   ชั้น ป.3/2 นักเรียน   24   คน 
 5. ประจ าวิชาคณิตศาสตร์   ชั้น ป.3/3 นักเรียน   22   คน 
  
 6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  6.1 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้น ป.1-3 นักเรียน   241 คน 
  6.2 3 กิจกรรมกลุ่มสนใจ   ชั้น ป.1-3 นักเรียน   241 คน 
  6.3 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  ชั้น ป.1-3 นักเรียน   241 คน 
  6.5 กิจกรรม BBL   ชั้น ป.1-3 นักเรียน   241 คน 
    
งำนทีไ่ด้รับมอบหมำย 

1. งานวิชาการ 
1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
1.2 โครงการปรับปรุงและพัฒนา แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

2. ครูเวรประจ าวันศุกร์ 
3. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 มาตรการยกระดับคณุภาพการศึกษา 
 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้รกัสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
17. นำงสำวจิรำรัตน์  มุขดำ  ต ำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
    ด้ำนกำรสอน 

1. ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1  จ านวนนักเรียน   26  คน 
 2. ประจ าวิชาภาษาไทย    ชั้น ป.1/1 นักเรียน   26  คน 
 3. ประจ าวิชาคณิตศาสตร์   ชั้น ป.1/1 นักเรียน   26  คน 
 4. ประจ าวิชาสังคมศึกษา    ชั้น ป.1/1 นักเรียน   26  คน 
 5. ประจ าวิชาหน้าที่พลเมือง   ชั้น ป.1/1 นักเรียน   26  คน 

6. ประจ าวิชาประวัติศาสตร์   ชั้น ป.1/1 นักเรียน   26   คน 
 7. ประจ าวิชาอังกฤษน่ารู้    ชั้น ป.1/1 นักเรียน   26  คน 
 8. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

8.1 กิจกรรมแนะแนว   ชั้น ป.1/1 นักเรียน   26  คน 
      8.2 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ชั้น ป.1-3 นักเรียน   241  คน 
      8.3 กิจกรรมกลุ่มสนใจ   ชั้น ป.1–3       นักเรียน   241 คน 
      8.4 กิจกรรมลูกเสือส ารอง   ชั้น ป.1-3   นักเรียน   241  คน 
      8.5 กิจกรรม BBL   ชั้น ป.1–3 นักเรียน   242   คน  

8.6  กิจกรรม Homeroom  ชั้น ป.1/1 นักเรียน  26  คน 
    

งำนที่ได้รับมอบหมำย 
2. งานบริหารงานทั่วไป 

 
3. ครูเวรประจ าวันพฤหัสบดี 
4. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้รกัสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 



 
 

18. นำงสำววัชรินทร์  แปลกยอด         ต ำแหน่ง  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วม 

 

ด้ำนกำรสอน 
 1. ดูแลนักเรียนพิเศษเรียนร่วม ช่วงชั้นที่ 1. ป1.1 - 3 จ านวนนักเรียน   26    คน 

 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     2.1 กิจกรรมกลุ่มสนใจ   ชั้น ป.1-6       นักเรียน   84   คน 

2.2 กิจกรรมลูกเสือส ารอง   ชั้น ป.1-3   นักเรียน  241  คน    
 2.3 กิจกรรม BBL   ชั้น ป.1-3 นักเรียน  241  คน     

        
งำนที่ได้รับมอบหมำย  

1. งานบริหารทั่วไป 
2. ครูเวรประจ าวันพุธ 
3. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 
 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้รกัสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

19.  นางทิพย์วรรณ  นิยะกิจ  ต าแหน่ง    ครูช านาญการพิเศษ 
 

ด้ำนกำรสอน 
1.ประจ าวิชาคณิตศาสตร์   ชั้น ป.๔/1 นักเรียน   3๖   คน 

  ๒. ประจ าวิชาคณิตศาสตร์  ชั้น ป.๔/2 นักเรียน   ๓๑   คน 
  ๓. ประจ าวิชาคณิตศาสตร์  ชั้น ป.๔/3 นักเรียน   ๓๐   คน 
  ๔. ประจ าวิชาคณิตศาสตร์  ชั้น ป.๕/๓ นักเรียน   ๒๗   คน 
  ๕. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      ๕.๑ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ชั้น ป.4-6 นักเรียน   2๘๐   คน 
      ๕.๒ กิจกรรมกลุ่มสนใจ   ชั้น ป.3-6       นักเรียน   2๘๐   คน 
     ๕.๓ กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  ชั้น ป.4-6   นักเรียน   2๘๐   คน 
     ๕.๔ กิจกรรรม BBL   ชั้น ป.4-6  นักเรยีน   2๘๐   คน  
   ๕.๕ กิจกรรมสาธารณประโยชน์/อบรมวันศุกร์ ชั้น ป.4-6 นักเรียน  2๘๐  คน 

งำนที่ได้รับมอบหมำย  
1. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์   
๒. รับผิดชอบงานบริหารงานวิชาการ 

   ๒.๑ การจัดการวัดผล/ประเมินผล 
   ๒.2 คู่มือการวัดผล และประเมินผลของแต่ละรายวิชา/แต่ละกลุ่มสาระ 
   ๒.3 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
   ๒.4 เกณฑ์การประเมิน 
   ๒.5 การปรับปรุงกิจกรรม/การซ่อมเสริมผู้เรียน 
   ๒.6 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๓. รับผิดชอบ/โครงการ/กิจกรรม 
๓.๑ โครงการค่ายวิชาการ  
๓.๒ โครงการควบคุมภายใน 

- กิจกรรมอาหารกลางวัน 
๔. ครูเวรประจ าวันศุกร์  
๕. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 
 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้รกัสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
20. นำงวิชชุตำ  บุญดี  ต ำแหน่ง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
 

ด้ำนกำรสอน 
  1.ประจ าวิชาประวัติศาสตร์   ชั้น ป.4/1 นักเรียน   35 คน 
  2.ประจ าวิชาประวัติศาสตร์   ชั้น ป.4/2 นักเรียน   28 คน 
  3.ประจ าวิชาประวัติศาสตร์   ชั้น ป.4/3 นักเรียน   29 คน 
  4.ประจ าวิชาประวัติศาสตร์   ชั้น ป.5/1 นักเรียน   36 คน 
  5.ประจ าวิชาประวัติศาสตร์   ชั้น ป.5/2 นักเรียน   29 คน 
  6.ประจ าวิชาประวัติศาสตร์   ชั้น ป.5/3 นักเรียน   28 คน 
  7.ประจ าวิชาประวัติศาสตร์   ชั้น ป.6/1 นักเรียน   40 คน 
  8.ประจ าวิชาประวัติศาสตร์   ชั้น ป.6/2 นักเรียน   29 คน 
  9. ประจ าวิชาประวัติศาสตร์   ชั้น ป.6/3 นักเรียน   27 คน 
  10.ประจ าวิชาการงานอาชีพ   ชั้น ป.4/1 นักเรียน   35 คน 
  11.ประจ าวิชาการงานอาชีพ   ชั้น ป.4/2 นักเรียน   28 คน 
  12. ประจ าวิชาการงานอาชีพ   ชั้น ป.4/3 นักเรียน   29 คน 
  13.ประจ าวิชาการงานอาชีพ   ชั้น ป.5/1 นักเรียน   39 คน 
  14. ประจ าวิชาการงานอาชีพ   ชั้น ป.5/2 นักเรียน   29 คน 
  15. ประจ าวิชาการงานอาชีพ   ชั้น ป.5/3 นักเรียน   28 คน 
  16. ประจ าวิชาการงานอาชีพ   ชั้น ป.6/1 นักเรียน   40 คน 
  17. ประจ าวิชาการงานอาชีพ   ชั้น ป.6/2 นักเรียน   29 คน 
  18. ประจ าวิชาการงานอาชีพ   ชั้น ป.6/3 นักเรียน   28 คน  

19. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 19.1กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้น ป.4-6 นักเรียน 286 คน 
 19.2กิจกรรมกลุ่มสนใจ   ชั้น ป.4-6 นักเรียน   22   คน 
 19.3กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ชั้น ป.4-6 นักเรียน  286  คน 
 19.4 กิจกรรมBBL   ชั้น ป.4-6 นักเรียน  286  คน  

 

งำนที่ได้รับมอบหมำย 
                     1. งานการเงินและพัสดุ 
   1.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่  

2. งานบริหารงานวิชาการ 
   2.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  3. งานบริหารทั่วไป 
   3.1 หัวหน้าอาคาร 
  4. รับผิดชอบ/โครงการ/กิจกรรม  
   3.1 ปัจฉิมนิเทศ มอบ ปพ.1 
  4. รับผิดชอบเวรประจ าวันจันทร์ 
  5. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้รกัสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
21. นำงธิดำรัตน์   แก้วชะฎำ  ต ำแหน่ง  ครู 

 

ด้ำนกำรสอน            
1. ประจ าวิชาวิทยาศาสตร์   ชั้น ป.4/1 นักเรียน   35   คน 

  2. ประจ าวิชาวิทยาศาสตร์   ชั้น ป.4/2 นักเรียน   28   คน 
  3. ประจ าวิชาวิทยาศาสตร์   ชั้น ป.4/3 นักเรียน   29   คน 

4. ประจ าวิชาวิทยาศาสตร์   ชั้น ป.5/1 นักเรียน   36   คน 
  5. ประจ าวิชาวิทยาศาสตร์   ชั้น ป.5/2 นักเรียน   29   คน 

6. ประจ าวิชาวิทยาศาสตร์   ชั้น ป.5/3 นักเรียน   28   คน 
7. ประจ าวิชาวิทยาศาสตร์   ชั้น ป.6/1 นักเรียน   40   คน 
8. ประจ าวิชาวิทยาศาสตร์   ชั้น ป.6/2 นักเรียน   29   คน 
9.ประจ าวิชาวิทยาศาสตร์    ชั้น ป.6/3 นักเรียน   27   คน 
10.ครูประจ าวิชาการค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (IS) ชั้น ป.6  นักเรียน   96   คน 
11. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   11.1 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  ชั้น ป.4-5       นักเรียน  286    คน 
   11.2 กิจกรรมกลุ่มสนใจ   ชั้น ป.4– 6      นักเรียน   286  คน 
   11.3 กิจกรรมลูกเสือสามัญ  ชั้น ป.4 - 6 นักเรียน  286   คน 
   11.4 กิจกรรมBBL   ชั้น ป.4 - 6 นักเรียน  286 คน 
  

งำนทีไ่ด้รับมอบหมำย 
1. หัวหน้างานวิชาการ 

1.1 รับผิดชอบการจัดการแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
1.2 รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2. รับผิดชอบ/โครงการ/กิจกรรม 
2.1โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
2.2โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลาเรียนรู้ 
2.3 โครงการเปิดรั้วโรงเรียนรายงานผลการจัดการศึกษา  
2.4 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
2.5 โครงการจัดซื้อวัสดุ ฝึก สอนสอบ 
2.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือประกันคุณภาพภายใน 

3. ดูแลห้องเรียนพิเศษ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   ห้อง I-Classroom 
  4. ครูเวรประจ าวันพฤหัสบดี 
  5. งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้รกัสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
22. นำงสำวธิดำรัตน์  รัฐวิเศษ ต ำแหน่ง  ครู 
 

ด้ำนกำรสอน 
 1. ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1   จ านวนนักเรียน    35  คน 
 2. ประจ าวิชาสังคมศึกษา    ชั้น ป.4/1  นักเรียน    35 คน 
 3. ประจ าวิชาสังคมศึกษา    ชั้น ป.4/2  นักเรียน    28 คน 
 4. ประจ าวิชาสังคมศึกษา    ชั้น ป.4/3  นักเรียน    29 คน 
 5. ประจ าวิชาสังคมศึกษา    ชั้น ป.5/1  นักเรียน    36 คน 
 6. ประจ าวิชาสังคมศึกษา    ชั้น ป.5/2  นักเรียน    29 คน 
 7. ประจ าวิชาสังคมศึกษา    ชั้น ป.5/3  นักเรียน    28 คน 
 8. ประจ าวิชาสังคมศึกษา    ชั้น ป.6/1  นักเรียน    40 คน 
 9. ประจ าวิชาสังคมศึกษา    ชั้น ป.6/2  นักเรียน    29 คน 
 10. ประจ าวิชาสังคมศึกษา   ชั้น ป.6/3  นักเรียน    27 คน 
 11. ประจ าวิชาหน้าที่พลเมือง   ชั้น ป.4/3  นักเรียน    35 คน 
 12. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  12.1 กิจกรรมแนะแนว   ชั้น ป.4/3  นักเรียน    35 คน 
  12.2 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ชั้น ป.4/3  นักเรียน    37 คน 
  12.3 กิจกรรมกลุ่มสนใจ   ชั้น ป.1-6  นักเรียน    22 คน 
  12.4 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้น ป.4-6  นักเรียน   286 คน 
  12.5 กิจกรรม BBL   ชั้น ป.4-6  นักเรียน   286 คน 
  12.6 กิจกรรม Homeroom  ชั้น ป.4/3  นักเรียน    35 คน 
 

งำนที่ได้รับมอบหมำย 
 1. งานบริหารงานบุคคล 
  1.1 การลาทุกประเภท 
  1.2 การส่งเสริมการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  1.3 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  1.4 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
  1.5 การคัดเลือกสรรหาครูแสนดี/ ครูดีเด่น 
  1.6 แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในต าแหน่ง 
  1.7 เชิญบุคลากรเป็นวิทยากรภายใน/ภายนอก  
 2. งานบริหารงานวิชาการ 
  - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3. งานบริหารงานทั่วไป 
  - จัดท าใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารกลางวัน 
 4. รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  4.1 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
   - กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
  4.2 โครงการโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ 
 5. ครูเวรประจ าวันจันทร์ 
 6. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



 
 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้รกัสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
23. นำงสำวอุบลวรรณ  หลินมำ  ต ำแหน่ง ครู 

 

ด้ำนกำรสอน 
 1. ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2  จ านวนนักเรียน   28  คน 
 2.ประจ าวิชาดนตรี-นาฏศิลป์  ชั้น ป.1/1 นักเรียน   29    คน 
 3. ประจ าวิชาดนตรี-นาฏศลิป์  ชั้น ป.1/2 นักเรียน   ๒๙    คน 
 4. ประจ าวิชาดนตรี-นาฏศิลป์  ชั้น ป.1/3 นักเรียน   29    คน 
 5. ประจ าวิชาดนตรี-นาฏศิลป์  ชั้น ป.2/1 นักเรียน   ๓๐    คน 
 6. ประจ าวิชาดนตรี-นาฏศิลป์  ชั้น ป.2/2 นักเรียน   ๓๐    คน 
 7. ประจ าวิชาดนตรี-นาฏศิลป์  ชั้น ป.2/3 นักเรียน   ๒๙    คน 
 8. ประจ าวิชาดนตรี-นาฏศิลป์  ชั้น ป.3/1 นักเรียน   3๐    คน 
 9. ประจ าวิชาดนตรี-นาฏศิลป์  ชั้น ป.3/2 นักเรียน   ๒๔    คน 
 10. ประจ าวิชาดนตรี-นาฏศิลป์  ชั้น ป.3/3 นักเรียน   22    คน 
 11. ประจ าวิชาดนตรี-นาฏศิลป์  ชั้น ป.4/1 นักเรียน   37    คน 
 12.ประจ าวิชาดนตรี-นาฏศิลป์  ชั้น ป.4/2 นักเรียน   28    คน 
 13. ประจ าวิชาดนตรี-นาฏศิลป์  ชั้น ป.4/3 นักเรียน   29    คน 
 14. ประจ าวิชาดนตรี-นาฏศิลป์  ชั้น ป.5/1 นักเรียน   36    คน 
 15. ประจ าวิชาดนตรี-นาฏศิลป์  ชั้น ป.5/2 นักเรียน   29    คน 
 16. ประจ าวิชาดนตรี-นาฏศิลป์  ชั้น ป.5/3 นักเรียน   28    คน 
 17. ประจ าวิชาดนตรี-นาฏศิลป์  ชั้น ป.6/1 นักเรียน   40    คน 
 18.ประจ าวิชาดนตรี-นาฏศิลป์  ชั้น ป.6/2 นักเรียน   29    คน 
 19. ประจ าวิชาดนตรี-นาฏศิลป์  ชั้น ป.6/3 นักเรียน   27    คน 
 20. ประจ าวิชาหน้าที่พลเมือง  ชั้น ป.6/3 นักเรียน   25    คน 

 21. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     21.1 กิจกรรมแนะแนว  ชั้น ป.4/2 นักเรียน   28    คน 
      21.2 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้น ป.4-6 นักเรียน   308   คน 
     21.3 กิจกรรมกลุ่มสนใจ  ชั้น ป.4-6 นักเรียน   308   คน 
     21.4 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้น ป.4-6 นักเรียน   308   คน 
     21.5 กิจกรรม BBL   ชั้น ป.4-6 นักเรียน   308   คน     

     21.6 กิจกรรม Homeroom  ชั้น ป.4-6 นักเรียน   308   คน 
 

งำนที่ได้รับมอบหมำย  
1. เจ้าหน้าที่ พัสดุ 

       1.1 การควบคุมพัสดุ (ทะเบียนพัสดุ) 
       1.2 การเบิกจ่ายพัสดุ 
       1.3 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
       1.4 การจ าหน่ายพัสดุ 
   1.5 การเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร 

 1.6 การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
2. รับผิดชอบ/โครงการ/กิจกรรม 

      - โครงการจัดหา ซ่อมแซม บ ารุงรักษา สื่อ อุปกรณ์วัสดุและครุภัณฑ์   
  3. ครูเวรประจ าวันพฤหัสบดี 
  4. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



 
 

 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้รกัสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



24. นำงศำรีนำ  จ ำปำกลำย  ต ำแหน่ง   ครู 
  ด้ำนกำรสอน 

 1. ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3  จ านวนนักเรียน   29   คน 
 2. ประจ าวิชาศิลปะ    ชั้น ป.1/1 นักเรียน   26    คน 
 3. ประจ าวิชาศิลปะ    ชั้น ป.1/2 นักเรียน   26    คน 
 4. ประจ าวิชาศิลปะ    ชั้น ป.1/3 นักเรียน   27    คน 
 5. ประจ าวิชาศิลปะ    ชั้น ป.2/1 นักเรียน   28    คน 
 6. ประจ าวิชาศิลปะ    ชั้น ป.2/2 นักเรียน   30    คน 
 7. ประจ าวิชาศิลปะ    ชั้น ป.2/3 นักเรียน   28    คน 
 8. ประจ าวิชาศิลปะ    ชั้น ป.3/1 นักเรียน   29    คน 
 9. ประจ าวิชาศิลปะ    ชั้น ป.3/2 นักเรียน   24    คน 
 10. ประจ าวิชาศิลปะ    ชั้น ป.3/3 นักเรียน   22    คน 
 11. ประจ าวิชาศิลปะ    ชั้น ป.4/1 นักเรียน   35    คน 
 12. ประจ าวิชาศิลปะ    ชั้น ป.4/2 นักเรียน   28    คน 
 13. ประจ าวิชาศิลปะ    ชั้น ป.4/3 นักเรียน   29    คน 
 14. ประจ าวิชาศิลปะ    ชั้น ป.5/1 นักเรียน   36    คน 
 15. ประจ าวิชาศิลปะ    ชั้น ป.5/2 นักเรียน   29    คน 
 16. ประจ าวิชาศิลปะ    ชั้น ป.5/3 นักเรียน   28    คน 
 17. ประจ าวิชาศิลปะ    ชั้น ป.6/1 นักเรียน   40    คน 
 18. ประจ าวิชาศิลปะ    ชั้น ป.6/2 นักเรียน   29    คน 
 19. ประจ าวิชาศิลปะ    ชั้น ป.6/3 นักเรียน   28    คน 
 20. ประจ าวิชาหน้าที่พลเมือง         ชั้น ป.4/3        นักเรียน   29    คน 
 21.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        21.1 กิจกรรมแนะแนว   ชั้น ป.4/3        นักเรียน   29    คน 
        21.2 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ชั้น ป.4-6         นักเรียน 282    คน 

   21.3 กิจกรรมกลุ่มสนใจ          ชั้น ป.4-6         นักเรียน  282   คน 
                           21.4 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี           ชั้น ป.4-6         นักเรียน  282   คน 
   21.5 กิจกรรม BBL   ชั้น ป.4-6         นักเรียน  282   คน 
   21.6 กิจกรรม Homeroom  ชั้น ป.4/3        นักเรียน   29    คน 
 งำนที่ได้รับมอบหมำย  

1. งานบริหารงานทั่วไป 
1.1 เยี่ยมบ้านนักเรียน 
1.2 ท าประกันชีวิตนักเรียน 
1.3 คัดกรองข้อมูลนักเรียนที่มีปัจจัยพื้นฐานยากจน 
1.1 ดูแลเรื่องทุนการศึกษา 

2. รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม กลุ่มสนใจ 
2.1 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   - กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
  - กิจกรรมทุนการศึกษา 
  - กิจกรรมประกันชีวิต 

   - กิจกรรมกลุ่มสนใจศิลปะ 
3. ครูเวรประจ าวันศุกร์ 
4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



 
 
 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้รกัสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
25.  นำยสนทร  เกตุด ำ ต ำแหน่ง   ครูผู้ช่วย 
 
ด้ำนกำรสอน 

1. ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที ่  ๕/๑ จ านวนนักเรียน  ๓๖   คน 
 2. ประจ าวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้น ป.๔/๑ นักเรียน  ๓๕   คน 
 3. ประจ าวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้น ป.๔/2 นักเรียน  ๒๘   คน 
 4. ประจ าวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้น ป.๔/3 นักเรียน  ๒๙   คน 
 5. ประจ าวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้น ป.๕/๑ นักเรียน  ๓๖   คน 
 6. ประจ าวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้น ป.๕/๒ นักเรียน  ๒๘   คน 
 7. ประจ าวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้น ป.๕/3 นักเรียน  ๑๙   คน 
 8. ประจ าวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้น ป.๖/๑ นักเรียน  ๔๐   คน 
 9. ประจ าวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา        ชั้น ป.๖/๒ นักเรียน  ๒๙   คน 

๑๐.ประจ าวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา        ชั้น ป.๖/๓ นักเรียน  ๒๗   คน 
 1๑. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  6.1 กิจกรรมแนะแนว   ชั้น ป.5/๑ นักเรียน   ๓๖ คน 
  6.2 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้น ป.๔-๖ นักเรียน   2๗๑ คน 
  6.3 กิจกรรมกลุ่มสนใจ   ชั้น ป.๔-๖ นักเรียน   2๗๑ คน 
  6.4 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  ชั้น ป.1-3 นักเรียน   242 คน 
  6.5 กิจกรรม BBL   ชั้น ป.๔-๖ นักเรียน   2๗๑ คน 
  6.6 กิจกรรม Homeroom  ชั้น ป.5/๑ นักเรียน   ๓๖ คน 

งำนที่ได้รับมอบหมำย 
1. งานบริหารงานทั่วไป 

1.1 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 - กิจกรรมแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน 
1.2 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.3 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1.4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
1.5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - ลูกเสือส ารอง (ป.๑-๓) 
1.6 โครงการสภานักเรียน 

2. รับผิดชอบ/โครงการ/กิจกรรม 
  3. ครูเวรประจ าวันพุธ 

4. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

 
เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง

มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 
 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้จักสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
26.  นำงสำวชวนพิศ  คชริน   ต ำแหน่ง  ครูช ำนำญกำร 
 

ด้ำนกำรสอน 
1. ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2  จ านวนนักเรียน   30  คน 
2. ประจ าวิชาวิทยาการค านวณ   ชั้น ป.4/1 นักเรียน 37    คน 
3. ประจ าวิชาวิทยาการค านวณ   ชั้น ป.4/2 นักเรียน 30    คน 
4. ประจ าวิชาวิทยาการค านวณ   ชั้น ป.4/3 นักเรียน 32    คน 
5. ประจ าวิชาวิทยาการค านวณ   ชั้น ป.5/1 นักเรียน 36    คน 
6. ประจ าวิชาวิทยาการค านวณ   ชั้น ป.5/2 นักเรียน 28    คน 
7. ประจ าวิชาวิทยาการค านวณ   ชั้น ป.5/3 นักเรียน 28    คน 
8. ประจ าวิชาวิทยาการค านวณ   ชั้น ป.6/1 นักเรียน 39    คน 
9. ประจ าวิชาวิทยาการค านวณ   ชั้น ป.6/2 นักเรียน 30    คน 
10. ประจ าวิชาวิทยาการค านวณ   ชั้น ป.6/3 นักเรียน 28    คน 
11. ประจ าวิชาภาษาอังกฤษน่ารู้   ชั้น ป.4/1 นักเรียน 40    คน 
12. ประจ าวิชาภาษาอังกฤษน่ารู้   ชั้น ป.4/2 นักเรียน 35    คน 
13. ประจ าวิชาภาษาอังกฤษน่ารู้   ชั้น ป.4/3 นักเรียน 32    คน 
14. ประจ าวิชาภาษาอังกฤษน่ารู้   ชั้น ป.5/1 นักเรียน 36    คน 
15. ประจ าวิชาภาษาอังกฤษน่ารู้   ชั้น ป.5/2 นักเรียน 28    คน 
16. ประจ าวิชาภาษาอังกฤษน่ารู้   ชั้น ป.5/3 นักเรียน 28    คน 
17. ประจ าวิชาภาษาอังกฤษน่ารู้   ชั้น ป.6/1 นักเรียน 39    คน 
18. ประจ าวิชาภาษาอังกฤษน่ารู้   ชั้น ป.6/2 นักเรียน 30    คน 
19. ประจ าวิชาภาษาอังกฤษน่ารู้   ชั้น ป.6/3 นักเรียน 28    คน 
20. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

20.1 กิจกรรมแนะแนว   ชั้น ป.4 - 5  นักเรียน    30 คน 
  20.2 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ชั้น ป.4 - 6  นักเรียน   286 คน 
  20.3 กิจกรรมกลุ่มสนใจรักษ์เทคโนโลยี ชั้น ป.4 - 6  นักเรียน   286 คน 
  20.4 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้น ป.4 - 6  นักเรียน   286 คน 
  20.5 กิจกรรม BBL   ชั้น ป.4 - 6  นักเรียน   286 คน 
  20.6 กิจกรรม Homeroom  ชั้น ป.5/2  นักเรียน   286 คน 
งำนที่ดีรับมอบหมำย 

1. ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 
๒. ผู้ช่วยงานพัสดุ  ท าระบบ ESP    
๓. รับผิดชอบโครงการการจัดหา   ปรับปรุง ซ่อมแซม  แหล่งเรียนรู้ด้าน ICT 
    ให้เหมาะสมพร้อมใช้   
๔. รับผิดชอบ ดูแลห้องพิเศษ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 - ห้อง    E-Classroom 
 - ห้อง    Active  board 
๕. รับผิดชอบงานระบบอินเตอร์เน็ต  LAN , Wifi ระบบ Uninet ,   moeNet  
     และ  TOT 
๖. รับผิดชอบงานระบบเสียง และระบบคอมพิวเตอร์ 

           ๗. รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
 ๘. เวรประจ าวันพุธ 
 ๘. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน (สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 
 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
27. นำงสำวมณฑำ   นำคพันธุ์  ต ำแหน่ง ครู 
 

ด้ำนกำรสอน 
1. ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/๓  จ านวนนักเรียน   ๒๘  คน 

 2. ประจ าวิชาภาษาไทย    ชั้น ป.4/๑ นักเรียน   ๓๕    คน 
 3. ประจ าวิชาภาษาไทย    ชั้น ป.๔/๓ นักเรียน   ๒๙    คน 
 4. ประจ าวิชาภาษาไทย    ชั้น ป.5/๑ นักเรียน   36    คน 
 5. ประจ าวิชาภาษาไทย    ชั้น ป.5/๒ นักเรียน   2๙    คน 
 ๖. ประจ าวิชาภาษาไทย    ชั้น ป.5/๓ นักเรียน   2๘    คน 
 ๗. ประจ าวิชาหน้าที่พลเมือง   ชั้น ป.5/๓ นักเรียน   ๒๘    คน 
 ๘. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ๘.1  กิจกรรมแนะแนว   ชั้น ป.5/๓ นักเรียน   ๒๘    คน 
    ๘.2  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้น ป.4-6 นักเรียน ๒๘1    คน 
     ๘.3  กิจกรรมกลุ่มสนใจ    ชั้น ป.๔-6       นักเรียน ๒๘1    คน 
     ๘.4  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  ชั้น ป.4–6 นักเรียน  ๒๘1    คน 
     ๘.๕  กิจกรรม BBL   ชั้น ป.4–6 นักเรียน  ๒๘1 คน 
     ๘.๖  กิจกรรมสารธารณะประโยชน ์ ชั้น ป.4-6 นักเรียน  ๒๘1   คน 
  ๘.7  กิจกรรมเสริมประสิทธิภาพ  ชั้น ป.๕/๓ นักเรียน   28   คน  
 

งำนที่ได้รับมอบหมำย  
                    1. งานบริหารทั่วไป 

1.1 ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน 
1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจรับนมโรงเรียน 
๑.๓ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ICT 

  2. รับผิดชอบ/โครงการ/กิจกรรม 
     - กิจกรรมวันส าคัญ 

  3. ครูเวรประจ าวันอังคาร 
4. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้รกัสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
28. นำงสำวอันตำ   เวลำดี ต ำแหน่ง   ครูผู้ช่วย 
 

ด้ำนกำรสอน 
1. ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  จ านวนนักเรียน39   คน 

 2. ประจ าวิชาคณิตศาสตร์   ชั้น ป.5/1 นักเรียน   38   คน 
 3. ประจ าวิชาคณิตศาสตร์   ชั้น ป.6/1 นักเรียน   39   คน 
 4. ประจ าวิชาคณิตศาสตร์   ชั้น ป.6/2  นักเรียน   30   คน 
 5. ประจ าวิชาคณิตศาสตร์   ชั้น ป.6/3 นักเรียน    28   คน 
 6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  6.1 กิจกรรมแนะแนว   ชั้น ป.6/1 นักเรียน   39 คน 
  6.2 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้น ป.4-6 นักเรียน   286 คน 
  6.3 กิจกรรมกลุ่มสนใจ   ชั้น ป.4-6      นักเรียน     286 คน 
  6.4 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  ชั้น ป.4-6 นักเรียน   286 คน 
  6.5 กิจกรรมBBL   ชั้น ป.4-6 นักเรียน   286 คน 
  6.6 กิจกรรมHomeroom  ชั้น ป.6/1 นักเรียน    39 คน 
        6.7 กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพ  ชั้น ป.6/1  นักเรียน    39   คน 
 

งำนที่ได้รับมอบหมำย  
 1. งานบริหารงบประมาณ 
  - ผู้ช่วยหวัหน้าเจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติงานแทน เจ้าหน้าที่การเงิน 

1.1 เจ้าหน้าที่การเงิน 
1.1.1 รับเรื่องขอเบิก-จ่ายเงินจากงานพัสดุ เช่น การเบิกจ่ายค่าวัสดุ  

ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้สอยตามแผนงานโครงการ ต่างๆรวมทั้ง 
การฝาก–ถอน-โอน 

  1.1.2 เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

    1.1.3 บันทึกเก็บรักษาเงินสด 
1.1.4 บันทึกสัญญายืมเงินของแต่ละโครงการ 
1.1.5 น าเงินภาษีส่งสรรพากร  (ไม่เกินวันที่ 7 ของทุกเดือน) 
1.1.6 บันทึกใบส าคัญคู่จ่าย บค./บร./บจ./บย. 
1.1.7 ช าระค่าสาธารณูปโภค  (ค่าน้ าประปา/ค่าไฟฟ้า/ค่าโทศัพท์) 
1.1.8 เบิกจ่าย - รับเงิน โครงการอาหารกลางวัน จากเทศบาล 
1.1.9 ใบเสร็จรับเงิน 
1.1.10 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการเงิน 

 2. รับผิดชอบ/โครงการ/กิจกรรม 
- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ด้านการเงิน/พัสดุ 

  3. ครูเวรประจ าวันพฤหัสบดี 
4. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้รกัสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29. นำงอริยำ  รักภู่  ต ำแหน่ง    ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ด้ำนกำรสอน 

1. ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/๒ จ านวนนักเรียน   ๒๙   คน 
2. ประจ าวิชาภาษาไทย    ชั้น ป.6/1  นักเรียน   3๙   คน 
3. ประจ าวิชาภาษาไทย    ชั้น ป.6/2  นักเรียน   ๒๙  คน 

  4. ประจ าวิชาภาษาไทย    ชั้น ป.6/3  นักเรียน   2๗  คน 
  5. ประจ าวิชาภาษาไทย    ชั้น ป.4/๒  นักเรียน    ๒๘  คน 
  ๖. ประจ าวิชาภาษาไทย    ชั้น ป.4/๓  นักเรียน    ๒๙  คน 
  ๗. ประจ าวิชาหน้าที่พลเมือง   ชั้น ป.6/1 นักเรียน     30 คน 
  ๘. ประจ าวิชาการศึกษาค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (IS) ชั้น ป.6/2  นักเรียน    ๒๙  คน 
  ๙. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๙.1 กิจกรรมแนะแนว   ชั้น ป.6/2  นักเรียน   ๒๙  คน 
      ๙.2 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  ชั้น ป.4-6 นักเรียน   ๒๘0 คน 
      ๙.3 กิจกรรมกลุ่มสนใจ   ชั้น ป.4-6 นักเรียน   ๒๘0  คน 
      ๙.4 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   ชั้น ป.4-6 นักเรียน   ๒๘0  คน 
      ๙.5 กิจกรรรม BBL   ชั้น ป.4-6 นักเรียน   ๒๘0  คน 
      ๙.6 กิจกรรม Homeroom  ชั้น ป.6/2 นักเรียน    ๒๙   คน 
   ๙.๗ กิจกรรมสาธารณประโยชน์/อบรมวันศุกร์ ชั้น ป.4-6    นักเรียน   ๒๘0   คน 

งำนที่ได้รับมอบหมำย  
1. งานบริหารงานวิชาการ 

1.1 การบริหารหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
- หลักสูตรสถานศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตร ระเบียบ คู่มือวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา  
- สรุปข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- รายงานผลการประเมินการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา 
- รายงานการประชุมวิชาการเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา 
- บันทึกการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 
- อ่ืน ๆ  

  1.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. รับผิดชอบ/โครงการ/กิจกรรม 

2.1 โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติเพ่ือชุมชน 
2.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในวันส าคัญ 
2.3 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (O-NET) ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. หัวหน้าช่วงชั้นที่ ๒ 
4. รับผิดชอบดูแลห้องพิเศษ ห้องสมุด ICT โรงเรียนดีใกล้บ้าน 
๕. ครูเวรประจ าวันพุธ  
๖. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



 
 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้รกัสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
30. นำงสุมำลี  รัตนศศิกำนต์  ต ำแหน่ง   ครูช ำนำญกำร 
 

ด้ำนกำรสอน 
 1. ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 จ านวนนักเรียน   ๒7   คน 
 2. ประจ าวิชาภาษาอังกฤษ   ชั้น ป. 4/1 นักเรียน   35   คน 
 3. ประจ าวิชาภาษาอังกฤษ   ชั้น ป. 4/2 นักเรียน   28   คน 
 4. ประจ าวิชาภาษาอังกฤษ   ชั้น ป. 4/3 นักเรียน   29   คน 
 5. ประจ าวิชาภาษาอังกฤษ   ชั้น ป. 5/1 นักเรียน   36   คน 
 6. ประจ าวิชาภาษาอังกฤษ   ชั้น ป. 5/2 นักเรียน   29   คน 
 7. ประจ าวิชาภาษาอังกฤษ   ชั้น ป. 5/3 นักเรียน   27   คน 
 8. ประจ าวิชาภาษาอังกฤษ   ชั้น ป. 6/1 นักเรียน   39   คน 
 9. ประจ าวิชาภาษาอังกฤษ   ชั้น ป. 6/2 นักเรียน   29   คน 
 10. ประจ าวิชาภาษาอังกฤษ   ชั้น ป. 6/3 นักเรียน   27   คน 
 11. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     11.1 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ชั้น ป.4-6 นักเรียน  279 คน 
     12.2 กิจกรรมกลุ่มสนใจ   ชั้น ป.4-6       นักเรียน  279  คน 
     13.3 กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี (สามัญ) ชั้น ป.4-6   นักเรียน  279  คน 
     14.4 กิจกรรม BBL   ชั้น ป.4-6 นักเรียน  284  คน 
  15.5 กิจกรรมแนะแนว   ชั้น ป 6/3 นักเรียน   27   คน 
  16.6 กิจกรรมเสริมประสิทธิภาพ  ชั้น ป 6/3 นักเรียน   27   คน 
  

    งำนที่ได้รับมอบหมำย 
1. งานบริหารวิชาการ 

1.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ)  
 

2. รับผิดชอบ/โครงการ/กิจกรรม 
- โครงการค่ายวิชาการ (สาระภาษาอังกฤษ) 
- กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี (สามัญ) 
- คุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียน ฝ่ายปกครอง 
- คุณครูประจ าชั้น ป.6/3 
 

  3. จดบันทึกการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน   
4. ครูเวรประจ าวันอังคาร 
5. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./โรงเรียนที่ทราบและต้องการน าสู่การปฏิบัติ 
 BBL 
 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนสีขาว 
 โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนในฝัน 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 I-Classroom / e-Classroom 
 ปรัชญาของโรงเรียน(สะอาด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานชาติ  เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 O-NET 
 NT 
 การสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 รู้รกัสามัคคี (ปรองดอง) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

31. นำงสำวอุไรวรรณ  หนูสุด     ต ำแหน่ง    เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 

งำนที่ได้รับมอบหมำย 
1. ประจ าห้องส านักงานโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
2. รับผิดชอบงานธุรกาประจ าส านักงาน 

2.1 กิจกรรมเปิด / รับหนังสือราชการ 
2.2 เกษียนหนังสือ ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
2.3 น าส่งหนังสือส านักงาน เขต / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.4 เก็บข้อมูลส าเนาหนังสือราชการทุกฉบับ 
2.5 จัดท าทะเบียนหนังสือเข้า – ออก ให้เป็นปัจจุบัน 
2.6 ท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
2.7 ข้อมูล Smiss 

  3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ขอให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งมอบหมายงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด         
ต่อทางราชการ  และตอบสนองนโยบายของสถานศึกษาภายใต้นโยบายทางราชการ 
  
         

สั่ง ณ วันที่   26  สิงหาคม   พ.ศ.  2562 
 
                                       

 
 

( นายอนันต์  ปานสังข์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


