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7.นางสาวพรเพ็ญ  เลี้ยงวิทยา  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
8.นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี  ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.2 
9.นางจารุณี  แซ่โง้ว  ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ. 2 
10.นางสาวเสาวณี  ศรีทอง ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1 
11.นางสาวสุดารัตน์  ทองค า ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  

2.1งำนแผนงำน 
หัวหน้ำงำน นำงสำวอำภำพร  เทพบรรจง ต ำแหน่งครู คศ.2   
ขอบข่ำยและภำรกิจงำน 
-  วิเคราะห์นโยบายและก าหนดแผนกลยุทธ์ 
-  วางแผน ก าหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกระบบงานในโรงเรียน 
-  ศึกษา วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลสภาพปัจจุบัน และปัญหาของโรงเรียน เพ่ือวางแผนและพัฒนาในการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
-  ประสานงานใช้ระบบข้อมูลในการวางแผน ก าหนดแผนงาน และจัดท าโครงการ/กิจกรรมประจ าปี 
-  ประสานงานและสนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน/กลุ่มงาน จัดท าโครงการ/กิจกรรมประจ าปี 
-  ประสานงานให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน/กลุ่มงานจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
-  รวบรวมโครงการ/กิจกรรมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน/กลุ่มงานเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่
สอดคล้องกับรูปแบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
-  สนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน/กลุ่มงานด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
และแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
-  จัดสรรงบประมาณให้แต่ละโครงการโดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
-  ควบคุมและตรวจสอบการใช้เงินตามแผน/โครงการของโรงเรียน 
-  จัดท าค าของบประมาณ และเบิกใช้จ่ายเงินตามโครงการ 
-  จัดท าระเบียบวิธีการและขั้นตอนการพิจารณาการอนุมัติการใช้งบประมาณ 
-  ปฏิบัติติงานอ่ืน ๆที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอาภาพร  เทพบรรจง ต าแหน่งครู คศ.2   หัวหน้า 
  นางสาวพรเพ็ญ  เลี้ยงวิทยา ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

2.2 งำนจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
หัวหน้ำงำน นำงสำวเบญจวรรณ  ทองเสน  ต ำแหน่งครู   อันดับ คศ. ๑      
ขอบข่ำยและภำรกิจงำน 
-  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
-  การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
-  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
-  เขียนใบเสร็จรับเงิน และรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
-  หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน ต าแหน่งครู  อันดับ คศ. 1 หัวหน้า 

  ๒.นางสาวเสาวณี ศรีทอง  ต าแหน่งคร ู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
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2.3 งำนกำรเงินและบัญชี 
หัวหน้ำงำน นำยอำรม  รักสีทอง ต ำแหน่งครู อันดับ คศ.1  
ขอบข่ำยและภำรกิจงำน 
- การจัดท าบัญชีเงินสด และเงินคงเหลือประจ าวัน 
- จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และนอกงบประมาณทุกประเภท 
- จัดท างบเดือนและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
- เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
- เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน เงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
- ด าเนินการเบิกเงินงบประมาณเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนวิทยากร

ท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่น 
- เก็บรักษาสมุดเงินฝากธนาคารทุกประเภท 
- รายงานค่าสาธารณูปโภคทุกไตรมาส 
- รายงานการใช้ใบเสร็จทุกปีงบประมาณ 
- การน าส่งเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
- การจ าส่งเงินหลักประกันสังคม 
- จัดท าแบบฟอร์มเกี่ยวกับงานการเงิน เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
- โต้ตอบหนังสือด้านการเงิน 
- ตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย 
- พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานให้แก่นักเรียนที่

ได้รับการคัดเลือก 
- การจัดท าประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน 
- ท าทะเบียนควบคุมการใช้กระแสไฟฟ้า น้ าประปา และโทรศัพท์ พร้อมทั้งน าจ่ายเงินค่า

สาธารณูปโภค 
- จัดเก็บเงิน จัดท าชุดเบิก รายงานรายรับ/รายจ่ายสวนปาล์มน้ ามัน พร้อมเขียนใบเสร็จรับเงินน าเงิน

เข้ารายได้สถานศึกษา 
- หน้าที่อื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 1.นายอารม  รักสีทอง  ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.๑  หัวหน้า 
2.นางสาวเบญจวรรณ  ทองเสน ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
3.นางสาวเสาวณ ี ศรีทอง  ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
๔.นางสาวสุดารัตน์  ทองค า ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 

2.4 งำนพัสดุ 
หัวหน้ำงำน นำงสำวกัญญำรัตน์  ชูสุวรรณ ต ำแหน่งครูอันดับ คศ. 2 
ขอบข่ำยและภำรกิจงำน 
- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดท าเอกสารเบิก - จ่าย  
- ซ่อมแซมวัสดุ – ครุภัณฑ์ 
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- บ ารุงรักษาพัสดุ – ครุภัณฑ์ 
- ลงทะเบียนพัสดุ – ครุภัณฑ์ 
- ตรวจสอบและรายงานพัสดุประจ าปี 
- จัดจ าหน่ายพัสดุ – ครุภัณฑ์ 
- ด าเนินการเกี่ยวกับราชพัสดุ 
- รายงานความต้องการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 
- เก็บรักษาเอกสารจัดซื้อ - จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบราชการ 
- ประสานกับแผนงาน การเงินโรงเรียน เพื่อด าเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างให้เป็นไปตามโครงการ 
- หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวกัญญารัตน์  ชูสุวรรณ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.๒   หัวหน้า 
2.นางสาวพรเพ็ญ  เลี้ยงวิทยา ต าแหน่งครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
3.นางสาวเรวดี  ศรขีาว  ต าแหน่งพนักงานราชการ   ผู้ช่วย 

2.5 งำนสวัสดิกำรโรงเรียน 
หัวหน้ำงำน นำงสำวอำภำพร  เทพบรรจง ต ำแหน่งครูอันดับ คศ.2   
ขอบข่ำยและภำรกิจงำน  
- ส ารวจความต้องการในการใช้สินค้าและบริการ 
- จัดให้มีโรงอาหาร และร้านสวัสดิการขึ้นในโรงเรียน 
- ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการ 
- จัดเก็บเงิน จัดท าบัญชีรายรับแต่ละเดือน พร้อมเขียนใบเสร็จรับเงินน าเงินเข้ารายได้สถานศึกษา 
- รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน / ประจ าภาคเรียน / ประจ าปีการศึกษา 
- หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวอาภาพร  เทพบรรจง ต าแหน่งครูอันดับ คศ.2   หัวหน้า 
  ๒.นางสาวสุดารัตน์  ทองค า ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1   ผู้ช่วย 
  ๓.นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี  ต าแหน่งครูอันดับ คศ.2   ผู้ช่วย 

๔.นางจารุณี  แซ่โง้ว  ต าแหน่งครูอันดับ คศ.2   ผู้ช่วย 
2.6 งำนธนำคำรโรงเรียน 

หัวหน้ำงำน นำงสำวสุดำรัตน์  ทองค ำ ต ำแหน่งครู อันดับ คศ.1 
ขอบข่ำยและภำรกิจงำน 
- ประสานการด าเนินงานกับธนาคารออมสิน 
- บริการรับ – ฝากเงินให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 
- สรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน / ประจ าภาคเรียน / ประจ าปีการศึกษา 
- หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวสุดารัตน์  ทองค า ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1   หัวหน้า  
  2.นางสาวเบญจวรรณ  ทองเสน ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1   ผู้ช่วย 
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2.๗ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มกำรเงินและ สินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวจันจิรา  เขียวคล้าย ต าแหน่งครูอันดับ คศ. 2   หัวหน้า 
  2.นางสาวอาภาพร เทพบรรจง ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2   ผู้ช่วย 

   3.นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณ ต าแหน่งครูอันดับ คศ. 2   ผู้ช่วย 
  4.นายอารม   รักสีทอง  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1   ผู้ช่วย 

2.๘ งำนอ่ืนๆที่ผู้บริหำรมอบหมำย  
3.กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน    หัวหน้ำกลุ่ม  นำยเกริกเกียรติ  จ ำนง  ต ำแหน่งครู อันดับ คศ.2   
ประกอบด้วย บุคลากรดังต่อไปนี้ 
 1.นางงามพรรณ  ธิปัตย์    ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน  (ท่ีปรึกษา) 
 2. นายเกริกเกียรติ  จ านง    ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2   
 3. นางจารุณี  แซ่โง้ว    ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
 4. นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี    ต าแหน่งครู อนัดับ คศ.2 
 5. นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
 6. นางสาวกัญญารัตน์  ชูสุวรรณ   ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
 7. นายสุรพงษ์  ลาศรีทัศน์   ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
 8. นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง   ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
 9. นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์   ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 

10.นางวริษา  บุญกิจ    ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
 11.นางสาวโสรญา  รัตนบุร ี   ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 
 12.นายเอกศักดิ์  นกช่วย    ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1 
 13.นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล   ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1 
 14.นายจิรศักดิ์  ชูทัพ    ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1 
 15.นางสาวกนกวรรณ ทองเกตุ   ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1 
 16.นางสาวชุติมา  อักขราภรณ์   ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1 
 17.นายจักรี  ภูมา    ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
 18.นายเอกชัย  เอียดเกลี้ยง   ต าแหน่งยามรักษาการณ์ 
3.1 กำรวำงแผนกิจกำรนักเรียน 
 หัวหน้ำงำน นำยเกริกเกียรติ  จ ำนง  ต ำแหน่งครู อันดับ คศ.2 
 3.1.1 งำนรวบรวมข้อมูลและจัดท ำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงำนกิจกำรนักเรียน 
  ผู้รับผิดชอบ 1.นายเกริกเกียรติ  จ านง  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 
    2.นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
    3.นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
 3.1.2 งำนท ำแผนกิจกำรนักเรียน 
  ผู้รับผิดชอบ 1.นายเกริกเกียรติ  จ านง  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 
    2.นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
    3.นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
3.2 งำนบริหำรกิจกำรนักเรยีน 
 หัวหน้ำงำน  นำยเกริกเกียรติ  จ ำนง   ต ำแหน่งครู อันดับ คศ.2 
3.3 งำนส่งเสริมพัฒนำให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

หัวหน้ำงำน  นำงสำวหทัยทิพย์  พลำยด้วง ต ำแหน่งครู อันดับ คศ.2 
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 3.3.1 งำนส่งเสริมพัฒนำควำมประพฤติและ ระเบียบวินัย 
  ผู้รับผิดชอบ   นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 
 3.3.2 งำนส่งเสริมพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
  - กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม 

ผู้รับผิดชอบ   1.นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 
    2.นางจารุณี  แซ่โง้ว  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
    3.นายเอกศักดิ์  นกช่วย  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
    4.นายจักรี  ภูมา   ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ / ปฐมนิเทศ 
  ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 

2.นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
3.นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล ต าแหน่งครู อนดับ คศ.1  ผู้ช่วย 

 3.3.3 งำนส่งเสริมพัฒนำควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
  - กิจกรรมเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  ผู้รับผิดชอบ 1.นายจิรศักดิ์  ชูทัพ  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  หัวหน้า 
    2.นายเอกศักดิ์  นกช่วย  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
    3.นายจักรี  ภูมา   ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

3.3.4 งำนส่งเสริมพัฒนำกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
  - กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
  ผู้รับผิดชอบ นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
 3.3.5 งำนยกย่องให้ก ำลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี 
  - กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนประพฤติดี 
  ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  หัวหน้า 
    2.นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
 หัวหน้ำงำน นำยเกริกเกียรติ  จ ำนง  ต ำแหน่งครู อันดับ คศ.2 
 3.4.1 งำนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  - กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  - กิจกรรมท าแบบฟอร์มเอกสาร 

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 
2.นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
3.นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
4.นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 

 3.4.2 งำนรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
  - กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 
  - กิจกรรมบันทึกสมุดประจ าตัวนักเรียน 
  - กิจกรรมสอบถามบุคคลใกล้ชิด 

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 
    2.นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
    3.นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 

4.นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
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3.4.3 งำนคัดกรองนักเรียน 
  - กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน 
  - กิจกรรมการประเมิน SDQ 
  - กิจกรรมการประเมิน EQ 
  ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 
    2.นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
    3.นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 

4.นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
 3.4.4 งำนด ำเนนิกำรป้องกันแก้ไขปัญหำนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
  - กิจกรรมการด าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติด 
  ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 

2.นายเกริกเกียรติ  จ านง  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
3.นางวริษา  บุญกิจ  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 

    4.นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
5.นายจิรศักดิ์  ชูทัพ  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 

    6.นายเอกศักดิ์  นกช่วย  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
    7.นายจักรี  ภูมา   ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  - กิจกรรมโฮมรูม 
  ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 

2.นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
- กิจกรรมการส่งบันทึกพฤติกรรมนักเรียนของครูที่ปรึกษา 

  - กิจกรรมส่งบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในคาบเรียนของครูประจ าวิชา 
  - กิจกรรมควบคุมการมาโรงเรียน / การเข้าแถว / การแต่งกายของนักเรียนประจ าวัน 
  ผู้รับผิดชอบ 1. นายเกริกเกียรติ  จ านง  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 
    2. นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
    3.นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 

4. นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
    5. นายเอกศักดิ์  นกช่วย  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
    6. นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
    7. นายจิรศักดิ์  ชูทัพ  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
    8.นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
    9. นายจักรี  ภูมา  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  - กิจกรรมเสนอการลงโทษนักเรียน 
  ผู้รับผิดชอบ   คณะกรรมการกิจการนักเรียน 
  - กิจกรรมการตัดคะแนนความประพฤติจากบันทึกพฤติกรรมนักเรียนของครูที่ปรึกษาและกิจกรรม
บันทึกความดี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
  ผู้รับผิดชอบ 1. นายเกริกเกียรติ  จ านง  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 
    2. นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
    3.นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
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4. นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2   ผู้ช่วย 
    5. นายเอกศักดิ์  นกช่วย  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
    6. นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
    7. นายจิรศักดิ์  ชูทัพ  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
    8.นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
    9. นายจักรี  ภูมา  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

- กิจกรรมเวรประจ าวัน 
  ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 
    2.นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
  - กิจกรรมควบคุมพฤติกรรมนักเรียนในคาบเรียนของครูประจ าวิชา 
  ผู้รับผิดชอบ นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 
    หัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น    ผู้ช่วย 
  - กิจกรรมส่งบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในคาบเรียนของครูประจ าวิชา 
  ผู้รับผิดชอบ ครูประจ าวิชา 
  - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
  ผู้รับผิดชอบ 1. นายเกริกเกียรติ  จ านง  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 
    2. นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
    3.นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 

4. นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
    5. นายเอกศักดิ์  นกช่วย  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
    6. นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 

7. นายจิรศักดิ์  ชูทัพ  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
    8.นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
    9. นายจักรี  ภูมา  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  - กิจกรรมงานธุรการฝ่ายกิจการนักเรียน 
  ผู้รับผิดชอบ นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 
 3.4.5 งำนส่งเสริมพัฒนำคุณภำพนักเรียน 
  ผู้รับผิดชอบ 1.นายเกริกกียรติ  จ านง  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 

2.นายคมพยัคฆ์  ไทยนิวัฒน์วิไล ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
3.นายจิรศักดิ์  ชูทัพ  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
4.นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ  ต าแหน่งครู อันดับ คศ..1  ผู้ช่วย 
5.นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 

3.4.6 งำนส่งต่อนักเรียน 
  - กิจกรรมส่งต่อภายใน 
  - กิจกรรมส่งต่อภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 
2.นางสาวชุติมา  อักขราภรณ์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 

 3.4.7 งำนยำมรักษำกำรณ์ 
  ผู้รับผิดชอบ นายเอกชัย  เอียดเกลี้ยง  ต าแหน่งอัตราจ้างยามรักษาการณ์ 
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3.5 งำนส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน 
หัวหน้ำงำน  นำงสำวหทัยทิพย์  พลำยด้วง ต ำแหน่งครู อันดับ คศ.2 

  - กิจกรรมจัดท าแผนงานโครงการ 
  ผู้รับผิดชอบ นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
  - กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
  - กิจกรรมสภานักเรียน 
  ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 
    2.นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
    3.นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
3.6 งำนข้อมูลสำรสนเทศงำนกิจกำรนักเรียน 
 หัวหน้ำกลุ่มงำน  นำงสำวอำชิรญำณ์  เกษสุวรรณ์ ต ำแหน่งครู อันดับ คศ.2 
  - กิจกรรมรวบรวมข้อมูลโฮมรูม 
  ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
    2.นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 
  - กิจกรรมรวบรวมข้อมูลเวรประจ าวัน 
  ผู้รับผิดชอบ นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
  - กิจกรรมข้อมูลการบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในคาบเรียนของครูประจ าวิชา 
  - กิจกรรมรวบรวมข้อมูลการบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนของครูที่ปรึกษา 
  ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 

2. นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
    3.นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 

- กิจกรรมรวบรวมข้อมูลประชุมระดับ 
  ผู้รับผิดชอบ นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
  - กิจกรรมรวบรวมข้อมูลประชุมกลุ่มกิจการนักเรียน 
  ผู้รับผิดชอบ นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 
  - กิจกรรมหลอมรวมจัดท ารูปเล่มข้อมูลสารสนเทศกิจการนักเรียน 
  ผู้รับผิดชอบ 1.นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 
    2.นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
    3.นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
    4.นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
  - งานสารสนเทศข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
  ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1   หัวหน้า 
    2. นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
3.7 งำนหัวหน้ำระดับ 

หัวหน้ำกลุ่มงำน นำยเกริกเกียรติ  จ ำนง  ต ำแหน่งครู อันดับ คศ.2 
- กิจกรรมหัวหน้าระดับ    

ผู้รับผิดชอบ            1.นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   2.นายพีระ  เหมือดนอก   รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

3.นายสุรพงษ์  ลาศรีทัศน์   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 4.นางวริษา  บุญกิจ   รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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5.นางสาวกัญญารัตน์  ชูสุวรรณ  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
6.นางสาวกิตติมา  สุขศิริ   รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
7.นายจิรศักดิ์  ชูทัพ            หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
8.นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

     9.นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี            หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
10.นางสาวโสรญา  รัตนบุร ี  รองหวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
11.นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
12.นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

3.8 งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มกิจกำรนักเรียน 
 หัวหน้ำกลุ่มงำน  นำยเกริกเกียรติ  จ ำนง  ต ำแหน่งครู อันดับ คศ.2 
  - กิจกรรมรายงานผลการประเมินการด าเนินงานตามโครงการ 
  ผู้รับผิดชอบ เจ้าของโครงการ 
  - กิจกรรมรายงานผลการประเมินการด าเนินงานงานประจ า 
  ผู้รับผิดชอบ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
3.9 งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บริหำรมอบหมำย 
4. กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร หัวหน้ำกลุ่มนำงสำวณัฐิญำ    คำโส   ต ำแหน่งครู อันดับ คศ.3  
กลุ่มงานวิชาการประกอบด้วย บุคลากรดังต่อไปนี้  
  1.นางงามพรรณ  ธิปัตย์  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน (ที่ปรึกษา) 

2.นางสาวณัฐิญา   คาโส  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.3     
3.นางจารุณี   แซ่โง้ว  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
4.นางจุติพร  เด็ดรักษ์ทิพย์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.3    
5.นายศุภชัย    เรืองเดช  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2    
6.นางสุรีวัลย์   วรรณรัศม ี ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
7.นายพีระ  เหมือดนอก   ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1 
8.นางสาวโสรญา  รัตนบุร ี ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  
9.นางสาววิลาวัลย ์ ปล้องนิราศ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
10.นางสาวเบญจวรรณ  ทองเสน ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  
11.นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์ ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.2 
12.นายสุรพงษ์  ลาศรีทัศน์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
13.นางสาวพนัชฎา  เทวรรณะ ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1 
14.นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 
15.นางสาวรุ่งฤดี  อินทรภูมิ ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
16.นางอังคณา  แก้วเมือง ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
17.นางสาวชุติมา  อักขราภรณ์ ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1 
18.นางสาวเมธินีย์  สรรเสรญิ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
19.นางสาวเบญจวรรณ  ยอดปาน ต าแหน่งพนักงานราชการ 
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4.1 กำรวำงแผนงำนวิชำกำร  
หัวหน้ำงำน นำงสำวณัฐิญำ    คำโส ต ำแหน่งครู อันดับ คศ.3      
- การรวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ  
- การท าแผนงานวิชาการ  
- จัดท าปฏิทินงานวิชาการ  

ผู้รับผิดชอบ 1.นายศุภชัย   เรืองเดช  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2   หัวหน้า 
  2.นางสาวโสรญา  รัตนบุร ี ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 

 4.2 กำรบริหำรงำนวิชำกำร และกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
หัวหน้ำงำน  นำงสำวณัฐิญำ คำโส  ต ำแหน่งครู อันดับ คศ.3     
- การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวณัฐิญา   คาโส  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.3   หัวหน้า 
2. นางสาวเมธินีย์  สรรเสริญ  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 

- นิเทศการสอน 
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวณัฐิญา คาโส  ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.3   หัวหน้า 

2.นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว  ต าแหน่งครูอันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
   3.นางสาวโสรญา  รัตนบุร ี ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
   4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     ผู้ช่วย 
- การจัดกลุ่มการเรียน  
- การจัดตารางสอน การจัดครูเข้าสอนตามตารางสอน 
- การจัดสอนซ่อมเสริม  
- การจัดครูสอนแทน /ติดตามและสรุปการสอนแทน 

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวณัฐิญา  คาโส  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.3   หัวหน้า 
  2. นางสาวเมธินีย์  สรรเสริญ ต าแหน่งครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

3.นางพีระ เหมือดนอก  ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
4.นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 

- งานขับเคลื่อนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  หัวหน้า 

2.นางสาวรุ่งฤดี  อินทรภูมิ ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
- การสรุปการเข้าสอนและการจัดสอนแทน  

ผู้รับผิดชอบ 1.นายพีระ  เหมือดนอก  ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1  หัวหน้า 
2.นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว  ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 

- การรับหนังสือราชการ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  
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- ส ารวจและ คัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ สถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  

2.นางสาวรุ่งฤดี  อินทรภูมิ ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  
   3.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
- การจัดท าทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ์กลุ่มงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว   ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 
 
4.3 งำนพัฒนำหลักสูตร /วิจัย/สื่อ/นวัตกรรม/เทคโนฯ/แหล่งเรียนรู้ 

  หัวหน้ำงำน  นำงสำวณัฐิญำ คำโส  ต ำแหน่งครู อันดับ คศ.3   
งำนพัฒนำหลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวณัฐิญา   คาโส  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2   หัวหน้า 
2. นางจุติพร   เด็ดรักษ์ทิพย์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.3   ผู้ช่วย 

   3.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ    ผู้ช่วย 
งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอาภาพร  เทพบรรจง   ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบ  นายศุภชัย  เรืองเดช  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวเบญจวรรณ  ทองเสน ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.1   
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผู้รับผิดชอบ  นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์  ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.2 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  นายคมพยัคฆ์  ไทยนิวัฒน์วิไล ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ผู้รับผิดชอบ  นายสุรพงษ์  ลาศรีทัศน์  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพนัชฎา  เทวรรณะ ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ผู้รับผิดชอบ นางอังคณา  แก้วเมือง  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
- หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผู้รับผิดชอบ  นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
- หัวหน้างานแนะแนว 

ผู้รับผิดชอบ      นางสาวชุติมา  อักขราภรณ์ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
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งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพ  
- การส่งเสริมการวิเคราะห์วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวเมธินีย์  สรรเสริญ  ต าแหน่งครผูู้ช่วย  หัวหน้า 
2.นางสาวโสรญา  รัตนบุร ี ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
3.นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 

งำนพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
- การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานทางวิชาการ  
- การจัดหาจัดท าใช้บ ารุงรักษาและส่งเสริมการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้  
- การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวณัฐิญา   คาโส   ต าแหน่งครู อันดับ คศ.3   หัวหน้า 
2.นายศุภชัย  เรืองเดช          ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย  

งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้  
- การดูแลห้องสมุด 
- การจัดท าสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวเบญจวรรณ  ยอดปาน ต าแหน่งพนักงานราชการ   
4.4   งำนนิเทศกำรศึกษำพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ และงำนแนะแนว 
 หัวหน้ำงำน   นำงสำวณัฐิญำ   คำโส  ต ำแหน่งครู อันดับ คศ.3  
- นิเทศงานกลุ่มสาระ 
- การจัดกระบวนการเรียนรู้, การวัดผลประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวณัฐิญา   คาโส  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.3   หัวหน้า 
2. นางอังคณา  แก้วเมือง  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
3. นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ ต าแหน่งครูอันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
4. นายศุภชัย  เรืองเดช  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ   ผู้ช่วย 

- งานแนะแนว 
(1)การแนะแนวการศึกษา 
(2)งานเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวชุติมา  อักขราภรณ์ ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1  หัวหน้า 
  นางสาวรุ่งฤดี  อินทรภูมิ  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

4.5  งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 หัวหน้ำงำน   นำงสุรีวัลย์  วรรณรัศมี ต ำแหน่งครู อันดับ คศ.2 
- กิจกรรมนักเรียน  

(1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
1. นายอารม  รักสีทอง      ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  หัวหน้า 

     2.นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี     ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
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ผู้รับผิดชอบ ระดับชั้น ม.1 นางสาววิลาสิน ี แทนทวี  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
ระดับชั้น ม.2 นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
ระดับชั้น ม.3 นางสาวกัญญารัตน์  ชูสุวรรณ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 

(2)  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร   
ผู้รับผิดชอบ 1.นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2   หัวหน้า 
  2.นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
  3.นายจิรศักดิ์  ชูทัพ  ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
(3)  กิจกรรมชุมนุม  
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 

2.นางสาวพัชราภรณ์  กลิ่นเกษร ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (วิถีพุทธ,ทักษะชีวิต) 

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 
   2.นายจักรี ภูมา   ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
   3.นายเอกศักดิ์  นกช่วย  ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
   4.นางสาวพัชราภรณ์  กลิ่นเกษร   ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย  
4.6  งำนวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลกำรเรียน  
 หัวหน้ำงำน   นำยศุภชัย  เรืองเดช  ต ำแหน่งครู อันดับ คศ.2  
- การด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน  
- การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน  

ผู้รับผิดชอบ นายศุภชัย  เรืองเดช  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2   
- การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  หัวหน้า 
2.นายพีระ  เหมือดนอก  ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 

- การด าเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน  
ผู้รับผิดชอบ 1.นายศุภชัย  เรืองเดช  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 
  2.นางสาวโสรญา  รัตนบุร ี ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
  3.นางสาววิลาวัลย ์ ปล้องนิราศ ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 

- ติดตามนักเรียนซ้ ารายวิชาแต่ละระดับชั้นเรียนและติดตามนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ 
ผู้รับผิดชอบ 1. นางอังคณา  แก้วเมือง  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2   หัวหน้า 
  2. นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
  3. นางสาวโสรญา  รัตนบุรี ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 

- การเทียบโอน 
ผู้รับผิดชอบ 1. นางจารุณี  แซ่โง้ว  ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.2  หัวหน้า 

   2. นางสาวณัฐิญา   คาโส  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.3   ผู้ช่วย 
   3. นายศุภชัย  เรืองเดช  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
   4. นางสาวโสรญา  รัตนบุรี ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
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- งานจัดท าข้อมูล GPA 
ผู้รับผิดชอบ 1.นายศุภชัย  เรืองเดช  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 

   2.นางสาวโสรญา  รัตนบุร ี ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
   3.นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว   ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
4.7  งำนทะเบียนนักเรียน  
 หัวหน้ำงำน  นำงจำรุณ ี แซ่โง้ว  ต ำแหน่งครู อันดับ คศ. 2  
- งานรับสมัครนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบ 1. นางจารุณี แซ่โง้ว  ต าแหน่งครู อันดับ คศ. 2  หัวหน้า 
2.นายศุภชัย   เรืองเดช  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2   ผู้ช่วย 

   3. นางสาวโสรญา  รัตนบุรี ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
   4. นายพีระ  เหมือดนอก  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
- การย้ายเข้า-ออกของนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบ 1. นางจารุณี แซ่โง้ว  ต าแหน่งครู อันดับ คศ. 2      หัวหน้า  
   2. นางสาวโสรญา  รัตนบุรี ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1   ผู้ช่วย  
- งานมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 1. นางจารุณี แซ่โง้ว  ต าแหน่งครู อันดับ คศ. 2  หัวหน้า  
 2. นางจุติพร  เด็ดรักษ์ทิพย์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.3   ผู้ช่วย 

3. นายศุภชัย   เรืองเดช  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2   ผู้ช่วย 
   4. นางสาวโสรญา  รัตนบุรี ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
4.8 งำนส่งเสริมและพัฒนำควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร  
 หัวหน้ำงำน   นำงสำวโสรญำ  รัตนบุรี  ต ำแหน่งครู อันดับ คศ.1  
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวโสรญา  รัตนบุรี ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  หัวหน้า 
2. นายศุภชัย  เรืองเดช  ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
3. นางอังคณา  แก้วเมือง  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
4. นายพีระ  เหมือดนอก  ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ   ผู้ช่วย 

- การแข่งขันทักษะวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ 1.นางจุติพร   เด็ดรักษ์ทิพย์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.3   หัวหน้า  

   2.นางสาวณัฐิญา   คาโส  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.3   ผู้ช่วย 
3.นางสาววิลาวัลย ์ ปล้องนิราศ ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
4. นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 

- รวบรวมเกียรติบัตร  
 ผู้รับผิดชอบ นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  
- งานพัฒนาจุดเน้นเพ่ือการศึกษา 

 ผู้รับผิดชอบ นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
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4.9  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และกำรรำยงำน ผลกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ(SAR) 
หัวหน้ำงำน   นำงจุติพร  เด็ดรักษ์ทิพย์  ต ำแหน่งครู อันดับ คศ.3   
ผู้รับผิดชอบ 1. นางจุติพร  เด็ดรักษ์ทิพย์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.3  หัวหน้า 

2. นายพีระ  เหมือดนอก  ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1   ผู้ช่วย 
4.10 งำนขับเคลื่อนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

หัวหน้ำงำน   นำงสำววิลำวัลย์  ปล้องนิรำศ ต ำแหน่งครู อันดับ คศ.2   
- ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
- ส่งเสริมการยกระดับการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
- สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวณัฐิญา  คาโส  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.3 
การจัดท าเอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 หัวหน้า 
  2. นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1   ผู้ช่วย 

   3.นางสาวโสรญา  รัตนบุร ี ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
  4. นายศุภชัย  เรืองเดช  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 

- การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวณัฐิญา  คาโส  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.3  หัวหน้า 

   2. นางสาวเมธินีย์  สรรเสริญ ต าแหน่งครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   3. นางอังคณา  แก้วเมือง  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
   4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ   ผู้ช่วย 
- การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบันได 5 ขั้น การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ(EIS) การเรียนการสอน

รายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS1, IS2,IS3 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 

   2. นางจุติพร  เด็ดรักษ์ทิพย์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.3   ผู้ช่วย 
   3. นางสาวณัฐิญา  คาโส  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.3  ผู้ช่วย 
   4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ   ผู้ช่วย 
- สรุปผลการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
     ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 หัวหน้า 
   2. นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1   ผู้ช่วย 
   3. นางสาวโสรญา  รัตนบุรี ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 

4.11 กำรจัดกำรศึกษำเรียนรวมส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ 
- การคัดกรองเด็กพิการ 
  ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวชุติมา  อักขราภรณ์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  หัวหน้า 

3. นางสาวณัฐิญา   คาโส  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.3  ผู้ช่วย 
- ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรุ่งฤดี  อินทรภูมิ  ต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
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4.12 งำนส่งเสริมชุมชนและประสำนควำมร่วมมือให้มี ควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร 
 - ผู้รับผิดชอบ    1.นายศุภชยั  เรืองเดช  ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.2  หัวหน้า 

2.นางสาวชุติมา  อักขราภรณ์ ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
3.นางสาววิลาวัลย ์ ปล้องนิราศ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
4.นางสาวเมธินีย์  สรรเสริญ ต าแหน่งครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย  

4.13 กำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มวิชำกำร  
- การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบ  1. นางสาวณัฐิญา   คาโส  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.3  หัวหน้า 

  2. นางสาวเมธินีย์  สรรเสริญ ต าแหน่งครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
3. นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 

4.13  งำนอ่ืนๆที่ผู้บริหำรมอบหมำย 
5. กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล   หัวหน้ำกลุ่ม นำงสำวปทุมวัน   ดุษฎี  ต ำแหน่งครู อันดับ คศ.2   
ประกอบด้วย บุคลากรดังต่อไปนี้  

1.นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
2.นางสาววิลาสินี  แทนทวี ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  
3.นางสาวกิตติมา  สุขศิริ  ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1 
4.นางสยามล  ใจฉลาด  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
5.นางสาวธารารัตน์ วงศ์กระสินธุ์ ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  

5.1 กำรบริหำรงำนบุคคล 
- งานวางแผนสรรหาอัตราก าลังบรรจุแต่งตั้ง 
ผู้รับผิดชอบ     1. นางสาวปทุมวัน  ดุษฎ ี ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 
  2. นางสาววิลาสิน ี แทนทวี ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
- งานบ ารุงขวัญก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผู้รับผิดชอบ     1.นางสาวกิตติมา  สุขศิริ  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  หัวหน้า 
  2. นางสยามล  ใจฉลาด  ต าแหน่งครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
- การส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ     1. นางสาวปทุมวัน  ดุษฎ ี ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 

2. นางสาววิลาสินี  แทนทวี  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย  
- งานเสริมสร้างมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ผู้รับผิดชอบ     1. นางสาววิลาสิน ี แทนทวี ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 

2. นางสาวกิตติมา  สุขศิริ  ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1  ผู้ช่วย  
- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวกิตติมา  สุขศิริ  ต าแหน่งคร ู อันดับ คศ.1  หัวหน้า 
  2.นางสยามล  ใจฉลาด  ต าแหน่งครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
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 - งานทะเบียน 
ผู้รับผิดชอบ     1. นางสาวกิตติมา  สุขศิริ  ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1  หัวหน้า 
  2. นางสยามล  ใจฉลาด  ต าแหน่งครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  3.นางสาวธารารัตน์ วงศ์กระสินธุ ์ ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

 - งานการย้าย/ไปช่วยราชการ 
ผู้รับผิดชอบ     1. นางสาวปทุมวัน  ดุษฎ ี ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 

4. นางสาววิลาสินี  แทนทวี ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
5.2 งำนพัฒนำบุคลำกร 
 ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 

  2.นางสาววิลาสินี  แทนทวี ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
  3.นางสาวกิตติมา  สุขศิริ  ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
  4.นางสยามล  ใจฉลาด  ต าแหน่งครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย  
  5.นางสาวธารารัตน์ วงศ์กระสินธุ ์ ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

5.3 งำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 - งานหลักฐานการปฏิบัติราชการ 

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 
  2.นางสาวกิตติมา  สุขศิริ  ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 

 - งานการลา 
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 
  2.นางสาววิลาสินี  แทนทวี ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
- งานเวรยามกลางวันและเวรยามกลางคืน/วันหยุดราชการ 
ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาววิลาสิน ี แทนทวี ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 

   2. นางสาวกิตติมา  สุขศิริ  ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
 - งานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร/กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 
2.นางสาววิลาสินี  แทนทวี ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
3.นางสาวกิตติมา  สุขศิริ  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
4.นางสยามล  ใจฉลาด  ต าแหน่งครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

 - งานพิจารณาความดีความชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 

3. นางสาววิลาสินี  แทนทวี ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
- งานส่งเสริมการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 

2.นางสาวกิตติมา  สุขศิริ  ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
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- งานสารบรรณกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสยามล  ใจฉลาด  ต าแหน่งครูผู้ช่วย   หัวหน้า 
  2.นางสาวธารารัตน์ วงศ์กระสินธุ ์ ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย   
5.4  งำนอ่ืนๆ ทีผู่้บริหำรมอบหมำย 

     ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เกิดผลดีต่อทางโรงเรียน
และราชการต่อไป 
    ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

     สั่ง ณ วันที่  23   เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. 2564  
                                                                             

                                                                  
                                                                         (นางผกา  สามารถ) 
                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
 



 
 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา 
ท่ี ๑๑๓ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  มอบหมายงานการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 ด้วยโรงเรียนพนมศึกษา มีหน้าที่จัดการศึกษาภาคบังคับ และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งแต่ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพนมศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ และ พ.ศ.๒๕๖๓) และให้สอดคล้องกั บนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี  มีความสุข 
มีคุณลักษณะที่ดี มีสมรรถนะ มีทักษะตรงตามหลักสูตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญติั
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  จึงแต่งต้ังครูปฏิบัติหน้าท่ีสอน  ภาคเรียนท่ี ๑    
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดตามแนบท้ายคำส่ังนี้ ให้มีหน้าท่ี  
           ๑.วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล ตลอดท้ัง
แนวทางการดำเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                   ๒.จัดทำหน่วยการเรียนรู้  กำหนดการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ และจัดส่งให้ฝ่ายวิชาการก่อนเปิดภาคเรียน 

                   ๓.ออกแบบกิจกรรม และจัดการเรียนรู้ตามวิชาท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้นักเรียนผ่านตัวชี้วัด  
ตามสาระการเรียนรู้ 
                   ๔.อื่น ๆ ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 

   ให้ผู้มีรายช่ือท่ีได้รับคำส่ังแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน จัดทำเอกสารทางการศึกษา            
ท่ีเกี่ยวข้องในรายวิชาท่ีสอน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ 

                   ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                             ส่ัง ณ วันท่ี  ๕  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

  
           ลงช่ือ 
            ( นายโสภณ  ทองจิตร ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 



ตารางมอบหมายการสอน แนบท้ายคำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา ท่ี 113 /2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล รหัสวิชา รายวิชา ชั้น/ห้อง รวมจำนวน
ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1. นางสาวอาภาพร  เทพบรรจง ท22101 ภาษาไทย 2/4-2/5 6 
  ท23101 ภาษาไทย 3/3 3 
  ท31101 ภาษาไทย 4/1-4/4 8 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 17 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิม่เวลารู้ 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 22 

2. นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี ท22101 ภาษาไทย 2/1-2/3 9 
  ท32101 ภาษาไทย 5/1-5/4 8 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 17 
  ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิ่มเวลารู้ 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 21 

3. นางสาวชนิดาภา  จันทร์มีศรี ท21101 ภาษาไทย 1/1-1/5 15 
  ท30207 การเขียน1 4/4 2 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 17 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิม่เวลารู้ 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 22 

4. นางสาวจันจิรา  เขียวคล้าย ท23101 ภาษาไทย 3/1,3/2,3/4 9 
  ท33101 ภาษาไทย 6/1-6/4 8 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 17 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิม่เวลารู้ 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 22 

5. นางสาวเบญจวรรณ  ยอดปาน ท30207 การเขียน1 4/3 2 
  ท30203 ประวัติวรรณคดี1 5/3,5/4 4 
  ท30205 หลักภาษาไทย 6/3,6/4 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 10 
  ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิ่มเวลารู้ 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 14 

 

 

 

 

 



ตารางมอบหมายการสอน แนบท้ายคำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา ท่ี 113 /2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล รหัสวิชา รายวิชา ชั้น/ห้อง รวมจำนวน
ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. นายศุภชัย  เรืองเดช ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 1/5 2 
  ค31101 คณิตศาสตร์ 4/1-4/4 8 
  ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 6/1,6/2 8 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 18 
  ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิ่มเวลารู้ 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 22 

2. นายอารม  รักสีทอง ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 3/4 2 
  ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 5/1,5/2 8 
  ค33101 คณิตศาสตร์ 6/1-6/4 8 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 18 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิม่เวลารู้ 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 23 

3. นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 2/5 2 
  ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 4/1-4/2 8 
  ค32101 คณิตศาสตร์ 5/1-5/4 8 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 18 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิม่เวลารู้ 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 23 

4. นางสาววิลาสินี  แทนทวี ค22101 คณิตศาสตร์ 2/1-2/5 15 
  ค30211 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม11 6/3 2 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 17 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิม่เวลารู้ 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 22 

5. นางสาวโสรญา  รัตนบุรี ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 1/4 2 
  ค23101 คณิตศาสตร์ 3/1-3/4 12 
  ค30209 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม9 5/3,5/4 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 18 
  ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิ่มเวลารู้ 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 22 

 
 
 
 
 



ตารางมอบหมายการสอน แนบท้ายคำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา ท่ี 113 /2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

ท่ี ชื่อ – สกุล รหัสวิชา รายวิชา ชั้น/ห้อง รวมจำนวน
ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
6. นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว ค21101 คณิตศาสตร์ 1/1-1/5 15 
  ค30211 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม11 6/4 2 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 17 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิม่เวลารู้ 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางมอบหมายการสอน แนบท้ายคำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา ท่ี 113 /2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

ท่ี ชื่อ – สกุล รหัสวิชา รายวิชา ชั้น/ห้อง รวมจำนวน
ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1. นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง ว20203 เช้ือเพลิงเพื่อการคมนาคม 2/5 2 
  ว30221 เคม1ี 4/1 3 
  ว30223 เคม3ี 5/1,5/2 6 
  ว30225 เคม5ี 6/1,6/2 6 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 17 
  ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิ่มเวลารู้ 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 21 

2. นางวริษา  บุญกิจ ว31101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 4/1-4/4 12 
  ว30202 ฟิสิกส์2 5/1,5/2 8 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 20 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิม่เวลารู้ 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 25 

3. นางณัฐิญา  คาโส ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 6/1-6/4 8 
  ว30204 ฟิสิกส์4 6/1,6/2 8 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 16 
  ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิ่มเวลารู้ 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 20 

4. นางมารีหยาม  อินทรวิเศษ ว23101 วิทยาศาสตร์ 3/1,3/2 6 
  ว30242 ชีววิทยา2 5/1,5/2 6 
  ว30244 ชีววิทยา4 6/1,6/2 6 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 18 
  ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิ่มเวลารู้ 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 22 

5. นางสาวเบญจวรรณ  ทองเสน ว22101 วิทยาศาสตร์ 2/1-2/5 15 
  ว23101 วิทยาศาสตร์ 3/4 3 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 18 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิม่เวลารู้ 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 23 

 

 

 

 



ตารางมอบหมายการสอน แนบท้ายคำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา ท่ี 113 /2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล รหัสวิชา รายวิชา ชั้น/ห้อง รวมจำนวน
ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
6. นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ ว21101 วิทยาศาสตร์ 1/1-1/5 15 
  ว23101 วิทยาศาสตร์ 3/3 3 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 18 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิม่เวลารู้ 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 23 

7. นางสาวเมธินีย์  สรรเสริญ ว20201 เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 1/5 2 
  I30201 IS1 4/1-4/4 8 
  ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 5/1-5/4 8 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 18 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิม่เวลารู้ 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 23 

8. นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์ I20201 IS1 2/1,2/4 4 
  ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี3 3/1-3/4 4 
  ว30281 วิทยาการคำนวณ1 4/1-4/4 8 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 16 
  ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิ่มเวลารู้ 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 20 

9. นางสาวนวรัตน์  เช้ือพราหม์แพ ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 1/1-1/5 5 
  ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 2/1-2/5 5 
  I30201 IS1 2/2,2/3,2/5 6 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 16 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิม่เวลารู้ 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 21 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางมอบหมายการสอน แนบท้ายคำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา ท่ี 113 /2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล รหัสวิชา รายวิชา ชั้น/ห้อง รวมจำนวน
ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์ ส20231 หน้าท่ีพลเมือง1 1/1-1/5 5 
  ส30221 การเมืองการปกครองไทย 4/4 2 
  ส33101 สังคมศึกษา 6/1-6/4 8 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 15 
  ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิม่เวลารู้ 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 20 
2 นายพลนิวัฒน์ โรจนว์ิเชียรรัตน์ ส23103 ประวัติศาสตร์ 3/1-3/4 4 
  ส31101 สังคมศึกษา 4/1-4/4 8 
  ส30242 การเงินการคลัง 6/3,6/4 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 16 
  ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิ่มเวลารู้ 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 20 
3 นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี ส23101 สังคมศึกษา 3/1-3/4 12 
  ส32103 ประวัติศาสตร์ 5/1-5/4 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 16 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิม่เวลารู้ 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 21 
4 นายเอกศักดิ์  นกช่วย ส21101 สังคมศึกษา 1/1,1/2 6 
  ส21103 ประวัติศาสตร์ 1/1-1/5 5 
  ส22103 ประวัติศาสตร์ 2/1-2/5 5 
  ส30233 หน้าท่ีพลเมือง3 5/4 1 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 17 
  ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิ่มเวลารู้ 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 21 

 

 

 

 

 

 

 



มอบหมายการสอน แนบท้ายคำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา ท่ี 113 /2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 25643 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล รหัสวิชา รายวิชา ชั้น/ห้อง รวมจำนวน
ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5 นางสาวพัชรภรณ์  กล่ินเกษร ส20235 หน้าท่ีพลเมือง5 3/1,3/4 4 
  ส31103 ประวัติศาสตร์ 4/1,4/4 4 
  ส32101 สังคมศึกษา 5/1-5/4 8 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 16 
  ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิ่มเวลารู้ 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 20 
6 นายจักรี  ภูมา ส21103 ประวัติศาสตร์ 1/1-1/5 5 
  ส22101 สังคมศึกษา 2/1-2/4 12 
  ส20233 หน้าท่ีพลเมือง3 2/1,2/2 2 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 19 
  ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิ่มเวลารู้ 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 23 
7 นางสาวสุดารัตน์  ทองคำ ส21101 สังคมศึกษา 1/3-1/5 9 
  ส20233 หน้าท่ีพลเมือง 2/1-2/5 5 
  ส30233 หน้าท่ีพลเมือง3 5/1-5/3 3 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 17 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิม่เวลารู้ 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางมอบหมายการสอน แนบท้ายคำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา ท่ี 113 /2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล รหัสวิชา รายวิชา ชั้น/ห้อง รวมจำนวน
ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1 นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วไิล พ22101 สุขศึกษา 2/1-2/5 10 
  พ31101 สุขศึกษา 4/1-4/4 4 
  พ30212 ลีลาศ 6/4 2 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 16 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิม่เวลารู้ 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 21 
2 นายจิรศักดิ์  ชูทัพ พ21101 สุขศึกษา 1/1-1/5 10 
  พ33101 สุขศึกษา 6/1-6/4 4 
  พ30212 ลีลาศ 6/3 2 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 16 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิ่มเวลารู้,ชุมนุม 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 21 
3 นายภานุวัฒน์  คงเจาะ พ23101 สุขศึกษา 3/1-3/4 8 
  พ33101 สุขศึกษา 5/1-5/4 4 
  พ30208 แบดมินตัน 5/3,5/4 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 16 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิม่เวลารู้ 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางมอบหมายการสอน แนบท้ายคำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา ท่ี 113 /2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล รหัสวิชา รายวิชา ชั้น/ห้อง รวมจำนวน
ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1 นายสุรพงษ์  ลาศรีทัศน์ ศ22101 ศิลปะ 2/1-2/5 5 
  ศ23101 ศิลปะ 3/1-3/4 4 
  ศ30208 ขับร้องเพลงสากล 4/2,4/3,4/4 6 
  ศ32101 ศิลปะ 5/1-5/4 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 19 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิม่เวลารู้ 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 24 
2 นายเกริกเกียรติ  จำนง ศ21101 ศิลปะ 1/1-1/5 5 
  ศ22101 ศิลปะ 2/1-2/5 5 
  ศ30201 วาดเขียน 5/3,5/4 4 
  ศ33101 ศิลปะ 6/1-6/4 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 18 
  ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิ่มเวลารู้ 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 22 
3 นางสาวกัญญารัตน์  ชูสุวรรณ ศ21101 ศิลปะ 1/1-1/5 5 
  ศ23101 ศิลปะ 3/1-3/4 4 
  ศ31101 ศิลปะ 4/1-4/4 4 
  ศ30205 นาฏศิลป์พื้นบ้าน 6/3,6/4 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 17 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิม่เวลารู้ 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางมอบหมายการสอน แนบท้ายคำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา ท่ี 113 /2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล รหัสวิชา รายวิชา ชั้น/ห้อง รวมจำนวน
ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1. นางสาวพนัชฎา  เทวรรณะ ง22101 การงานอาชีพ 2/1-2/5 5 
  ง20288 ช่างไม้เฟอร์นิเจอร ์ 3/1-3/3 6 
  ง30204 หุ่นจำลอง 6/3,6/4 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 15 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิม่เวลารู้ 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 20 

2. นายสุเมธ  ทองจันทร์ ง30208 การปลูกผักสวนครัว 4/3,4/4 4 
  ง32101 การงานอาชีพ 5/1-5/4 4 
  ง30209 การปลูกพืชสมุนไพร 5/3,5/4 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 12 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิม่เวลารู้ 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 17 

3. นางสาวเสาวณี  ศรีทอง ง20270 ขนมไทย 1/1-1/3 6 
  ง31101 การงานอาชีพ 4/1-4/4 4 
   แนะแนว 1/1-1/5 5 
   แนะแนว 2/4 1 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 16 
  ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิ่มเวลารู้ 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 20 

4. นางสาวเรวดี  ศรีขาว ง21101 การงานอาชีพ 1/1-1/5 5 
  ง23101 การงานอาชีพ 3/1-3/4 4 
  ง30208 การปลูกผักสวนครัว 4/2 2 
  ง33101 การงานอาชีพ 6/1-6/4 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 15 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิม่เวลารู้ 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 20 
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ท่ี ชื่อ – สกุล รหัสวิชา รายวิชา ชั้น/ห้อง รวมจำนวน
ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1. นางอังคณา  แก้วเมือง อ31101 ภาษาอังกฤษ 4/1-4/4 8 
  อ32101 ภาษาอังกฤษ 5/3,5/4 4 
  อ30203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5/1,5/2 4 
  อ30206 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 6/2 2 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 18 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิม่เวลารู้ 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 23 

2. นางจุติพร  เด็ดรักษ์ทิพย์ อ22101 ภาษาอังกฤษ 2/1-2/5 15 
  อ20203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน1 2/4 2 
  อ30203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5/4 2 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 19 
  ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิ่มเวลารู้ 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 23 

3. นางจารุณี  แซ่โง้ว อ30201 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ1 4/1-4/3 6 
  อ33101 ภาษาอังกฤษ 6/1-6/4 8 
  อ30206 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 6/3,6/4 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 18 
  ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิ่มเวลารู้ 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 22 

4. นายพีระ  เหมือดนอก อ23101 ภาษาอังกฤษ 3/1-3/4 12 
  อ32101 ภาษาอังกฤษ 5/1,5/2 4 
  อ30206 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 6/1 2 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 18 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิม่เวลารู้ 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 23 

 

 

 

 

 

 


