
 
 



การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ ์

แนวปฏิบัติตามนโยบายด้านที่ 1 
นโยบายด้านการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง  

วางแผนอัตรากําลัง เพื่อใช้ในการกําหนดตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
สถานศึกษา เพื่อใช้สรรหาบุคคลให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และตรงตามความต้องการวิชาเอก       
ของสถานศึกษา ให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาท่ีเปล่ียนแปลง รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ 
และ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
เอกสารร่องรอย 

- แผนความต้องการครูตามวิชาเอกเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 
แนวปฏิบัติตามนโยบายด้านที่ 2 
นโยบายการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  

1. กลุ่มงานบุคคลดําเนินการสรรหาบุคคลตามคุณลักษณะท่ีสถานศึกษามีความต้องการและ สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่ง ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดให้ทันต่อ การ
เปล่ียนแปลงและอัตราตําแหน่งท่ีว่างหรือขาดแคลน 

2. ดําเนินการสรรหาข้าราชการครูในสถานศึกษาโดยการรับย้ายตามหลักเกณฑ์และ วิธีการท่ี 
ก.ค.ศ. กําหนดเอกสารร่องรอย 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรวางแผนพัฒนาตนเอง โดยการอบรมการจัดทําส่ือการเรียนการสอนออนไลน ์
4. มีการนิเทศภายในโดยผู้บริหารโรงเรียนนิเทศครูผู้สอนในทุกระดับช้ัน 

เอกสารร่องรอย 
- คําส่ังมอบหมายงานในหน้าท่ี 
- คําส่ังการอบรมการจัดทําส่ือ 
- แผนการพัฒนาตนเองของคร ู
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

การย้ายข้าราชการครู  
- หนังสือรับย้าย 

แนวปฏิบัติตามนโยบายด้านที่ 3 
นโยบายการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏบิติัราชการ  

จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกําลังใจ เช่น มีการต้อนรับครูท่ีย้ายมาปฏิบัติหน้าท่ี แสดงความยินดีกับ
บุคลากรท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ัง  จัดกิจกรรมมุฑิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ  
เอกสารร่องรอย รูปภาพ 
 
 



แนวปฏิบัติตามนโยบายด้านที่ 4  
นโยบายด้านวินัยและการรักษาวินัย  

จัดระบบงานและมอบหมายงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคล            
โดยคํานึงถึงความสมดุลในชีวิตและการทํางานของบุคลากร 
เอกสารร่องรอย : คําส่ังมอบหมายงานในหน้าท่ี 
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อัตรากําลังการสอนและรับผิดชอบห้องเรียน 1/2564 

โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต1 

ท่ี ชื่อ-ชื่อสกุล ประจําชั้น รายวิชาที่สอน สอนชั้น 

1 นางสาววิสุดา  ภาโนมัย อ.2/1 ปฐมวัย อ.2/1 

2 นางสาววริศรา   โคบํารุง อ.2/2 ปฐมวัย อ.2/2 

3 นางสาวลดาวัลย์  ก้อนคํา อ.3/1 ปฐมวัย อ.3/1 

4 นางสาวเสาวคนธ์  ทิพย์พันธ์ อ.3/2 ปฐมวัย อ.3/2 

5 นางสาวพรรวิภา  ชารัมย์ ป.1/1 ภาษาไทย1, คณิตศาสตร์1 ป.1/1 

6 นางสาวจตุพร   ก๋งอุบล   ดนตรี/นาฎศิลป์/ศิลปะ1-3 ป.1-3 

7 นางสาวอวัสดา   สมจิตร ป.1/2 ภาษาไทย1, คณิตศาสตร์1 ป.1/2 

8 นางสาวขวัญดาว เชาวริต   ศิลปะ4-6 ป.4-6 

9 นาสาวธนิสร  สุขเผือก ป.1/3 ภาษาไทย1, คณิตศาสตร์1 ป.1/3 

10 นางสาวอาริยา  สุวรรณ   การงาน4-5 ป.4-5 

11 นางมลิวัลย์   บริรัตนะวงศ์ ป.2/1 ภาษาไทย2, คณิตศาสตร์2 ป.2/1 

12 นายธีระพงษ์  ประสากุล   สุขศึกษา/พลศึกษา1-4 ป.1-4 

13 นางวิรัณยา   ทองสุข ป.2/2 ภาษาไทย2, คณิตศาสตร์2 ป.2/2 

14 นางสาวสมร  ปานคง     ป.2/2 

15 นางสาวอรุณศรี   บุตรงาม ป.2/3 สังคมฯ,ประวัติฯ1-2 ป.1-2 

16 นางสาวจุฑามาศ   ราชคม   ภาษาไทย2, คณิตศาสตร์2 ป.2/3 

17 นางสุพรรษา  แก้วปิยะทรัพย์ ป.3/1 คณิตศาสตร์3 ป.3 

18 นางสาวจินดาพร  กระแสสินธุ์   ภาษาอังกฤษ1, ภาษาอังกฤษ3 ป.1,3 

19 นางสาวอรอนันท์   ศรไชยญาติ ป.3/2 ภาษาไทย3 ป.3 

20 นางสาววรรณภา  ชุมนุม   สังคมฯ3, ประวัติฯ3 ป.3 

21 นางสาวสมจันทร์   ทวีพงษ์ ป.3/3 วิทยาศาสตร์2, วิทยาศาสตร์3 ป.2-3 

22 นางทัศนีย์   ภูมิลาด   การงาน1,3, คอม/วิทย1์-3,คอม6 ป.1,3,6 

23 นางอนงค์  สินธุศิริ ป.4/1 ภาษาไทย4 ป.4 

24 นางสาวณิชชรัสม์   อยู่พันธ์   คณิตศาสตร์4 ป.4 

25 นางสาวมณีรัตน์   รัตนวิชัย ป.4/2 วิทยาศาสตร์1, วิทยาศาสตร์4 ป.1,4 

  



อัตรากําลังการสอนและรับผิดชอบห้องเรียน 1/2564 

โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต1 

ท่ี ชื่อ-ชื่อสกุล ชั้นเดิม รายวิชาพื้นฐาน สอนชั้น 

26 นางสาวเกสรินทร์  ผลกุศล   ภาษาอังกฤษ2, ภาษาอังกฤษ4 ป.2,4 

27 นางสาวนพมาศ  ศรทอง ป.4/3 สังคมฯ4,ประวัติฯ4 ป.4 

28 นางเรืองรักข์   พิตรพิบูลโตวัน   ภาษาไทย4 ป.4 

30 นางสาวชุติมา   ก๋งอุบล   ดนตรี/นาฎศิลป์4-6 ป.4-6 

31 นางสาวปารีญา   แก้วเกษ ป.5/2 ภาษาไทย5 ป.5 

32 นางสาววิราพรรณ   ปรืองาม   การงาน2, คอม/วิทย2์, คอม4-5 ป.2,4,5 

33 นางสาวณัฏฐ์นรี  ละม้ายแข ป.5/3 วิทยาศาสตร์5 ป.5 

34 นายสุธีร์  ฟักเทพ   การงาน4-6 ป.4-6 

35 นางสาวจันทิมันต์ุ   ศิริเซีย ป.5/4 สังคมฯ5,ประวัติฯ5 ป.5 

36 นางสาวอโนชา   เพ้าหอม   คณิตศาสตร์5 ป.5 

37 นายสรณวร  วีระเดชา ป.6/1 ภาษาอังกฤษ6, การงาน6 ป.6 

38 นางสาวศิริรัตน์   สัมฤทธิ์   สุขศึกษา5-6, พลศึกษา5-6 ป.5-6 

39 นางสาววรรธนภรณ์  ศรีสุข ป.6/2 วิทยาศาสตร์6 ป.6 

40 นางจินตนา   ศิริขวา   ภาษาไทย6 ป.6 

41 นางสาวอัยลดา   อภิธนาภิรักษ์ ป.6/3 สังคมฯ6,ประวัติฯ6 ป.6 

42 นายทวี   วรชินา   คณิตศาสตร์6 ป.6 

  

ชั้น หัวหน้าสายชั้น สาระ หัวหน้าสาระการเรียนรู้ 

ป.1 นางสาวอวัสดา  สมจิตร ไทย นางสาวปารีญา  แก้วเกษ 

ป.2 นางสาวอรุณศรี   บุตรงาม คณิต นายทวี  วรชินา 

ป.3 นางสาวอรอนันท์  ศรไชยญาติ วิทย์ นางสาวมณีรัตน์  รัตนวิชัย 

ป.4 นางอนงค์  สินธุศิริ สังคมฯ นางสาวจันทิมันต์ุ   ศิริเซีย 

ป.5 นางสาวมณฑาวีย์  ชมพูผุดผ่อง การงาน นางสาววิราพรรณ  ปรืองาม 

ป.6 นางสาวอัยลดา  อภิธนาภิรักษ์ อังกฤษ นายสรณวร  วีระเดชา 

    ศิลปะ นางสาวชุติมา  ก๋งอุบล 

    สุข/พละ นางสาวศิริรัตน์  สัมฤทธิ์  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

วิชา ไทย คณิต วิทย์ สังคม/หน้าท่ี ประวัติ สุข-พละ ดนตรี/นาฏ/ศิลปะ การงาน วิทย์ค านวณ/คอม อังกฤษ
ช่ัวโมง 5 5 2 1 1 1 1 1 1 3
ป.1/1 ครูพรรวิภา ครูพรรวิภา ครูมณีรัตน์ ครูอรุณศรี ครูอรุณศรี ครูธีระพงษ์ ครูจตุพร ครูทัศนีย์ ครูทัศนีย์ ครูจินดาพร
ป.1/2 ครูอวัสดา ครูอวัสดา ครูมณีรัตน์ ครูอรุณศรี ครูอรุณศรี ครูธีระพงษ์ ครูจตุพร ครูทัศนีย์ ครูทัศนีย์ ครูจินดาพร
ป.1/3 ครูธนิสร ครูธนิสร ครูมณีรัตน์ ครูอรุณศรี ครูอรุณศรี ครูธีระพงษ์ ครูจตุพร ครูทัศนีย์ ครูทัศนีย์ ครูจินดาพร
ป.2/1 ครูมลิวัลย์ ครูมลิวัลย์ ครูสมจันทร์ ครูอรุณศรี ครูอรุณศรี ครูธีระพงษ์ ครูจตุพร ครูวิราพรรณ ครูวิราพรรณ ครูเกสรินทร์
ป.2/2 คูวรัณยา คูวรัณยา ครูสมจันทร์ ครูอรุณศรี ครูอรุณศรี ครูธีระพงษ์ ครูจตุพร ครูวิราพรรณ ครูวิราพรรณ ครูเกสรินทร์
ป.2/3 ครูจุทามาศ ครูจุทามาศ ครูสมจันทร์ ครูอรุณศรี ครูอรุณศรี ครูธีระพงษ์ ครูจตุพร ครูวิราพรรณ ครูวิราพรรณ ครูเกสรินทร์
ป.3/1 ครูอรอนันท์ ครูสุพรรษา ครูสมจันทร์ ครูวรรณภา ครูวรรณภา ครูธีระพงษ์ ครูจตุพร ครูทัศนีย์ ครูทัศนีย์ ครูจินดาพร
ป.3/2 ครูอรอนันท์ ครูสุพรรษา ครูสมจันทร์ ครูวรรณภา ครูวรรณภา ครูธีระพงษ์ ครูจตุพร ครูทัศนีย์ ครูทัศนีย์ ครูจินดาพร
ป.3/3 ครูอรอนันท์ ครูสุพรรษา ครูสมจันทร์ ครูวรรณภา ครูวรรณภา ครูธีระพงษ์ ครูจตุพร ครูทัศนีย์ ครูทัศนีย์ ครูจินดาพร

วิชา ไทย คณิต วิทย์ สังคม/หน้าท่ี ประวัติ สุขศึกษา พละ ศิลปะ ดนตรี/นาฏ การงาน วิทย์ค านวณ/คอม อังกฤษ

ช่ัวโมง 4 4 2+1 2 1 1 1 1 1 1 1 3
ป.4/1 ครูเรืองรักข์/ครูอนงค์ ครูณิชชรัสม์ ครูมณีรัตน์ ครูนพมาศ ครูนพมาศ ครูธีระพงษ์ ครูธีระพงษ์ ครูขวัญดาว ครูชุติมา ครูอาริยา ครูวิราพรรณ ครูเกสรินทร์
ป.4/2 ครูเรืองรักข์/ครูอนงค์ ครูณิชชรัสม์ ครูมณีรัตน์ ครูนพมาศ ครูนพมาศ ครูธีระพงษ์ ครูธีระพงษ์ ครูขวัญดาว ครูชุติมา ครูอาริยา ครูวิราพรรณ ครูเกสรินทร์
ป.4/3 ครูเรืองรักข์/ครูอนงค์ ครูณิชชรัสม์ ครูมณีรัตน์ ครูนพมาศ ครูนพมาศ ครูธีระพงษ์ ครูธีระพงษ์ ครูขวัญดาว ครูชุติมา ครูอาริยา ครูวิราพรรณ ครูเกสรินทร์
ป.5/1 ครูปารีญา ครูอโนชา ครูณัฎฐ์นรี ครูจันทิมนัต์ุ ครูจันทิมนัต์ุ ครูศิริรัตน์ ครูศิริรัตน์ ครูขวัญดาว ครูชุติมา ครูอาริยา ครูวิราพรรณ ครูมณฑาวีย์
ป.5/2 ครูปารีญา ครูอโนชา ครูณัฎฐ์นรี ครูจันทิมนัต์ุ ครูจันทิมนัต์ุ ครูศิริรัตน์ ครูศิริรัตน์ ครูขวัญดาว ครูชุติมา ครูอาริยา ครูวิราพรรณ ครูมณฑาวีย์
ป.5/3 ครูปารีญา ครูอโนชา ครูณัฎฐ์นรี ครูจันทิมนัต์ุ ครูจันทิมนัต์ุ ครูศิริรัตน์ ครูศิริรัตน์ ครูขวัญดาว ครูชุติมา ครูอาริยา ครูวิราพรรณ ครูมณฑาวีย์
ป.5/4 ครูปารีญา ครูอโนชา ครูณัฎฐ์นรี ครูจันทิมนัต์ุ ครูจันทิมนัต์ุ ครูศิริรัตน์ ครูศิริรัตน์ ครูขวัญดาว ครูชุติมา ครูอาริยา ครูวิราพรรณ ครูมณฑาวีย์
ป.6/1 ครูจินตนา ครูทวี ครูวรรธนภรณ์ ครูอัยลดา ครูอัยลดา ครูศิริรัตน์ ครูศิริรัตน์ ครูขวัญดาว ครูชุติมา ครูสรณวร ครูทัศนีย์ ครูสรณวร
ป.6/2 ครูจินตนา ครูทวี ครูวรรธนภรณ์ ครูอัยลดา ครูอัยลดา ครูศิริรัตน์ ครูศิริรัตน์ ครูขวัญดาว ครูชุติมา ครูสรณวร ครูทัศนีย์ ครูสรณวร
ป.6/3 ครูจินตนา ครูทวี ครูวรรธนภรณ์ ครูอัยลดา ครูอัยลดา ครูศิริรัตน์ ครูศิริรัตน์ ครูขวัญดาว ครูชุติมา ครูสรณวร ครูทัศนีย์ ครูสรณวร

รายช่ือครูผู้สอนรายวิชาพ้ืนฐาน-รายวิชาเพ่ิมเติม และจดัท าแผนการจดัการเรีนรู้ ภาคเรียนท่ี 1/2564

โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1



 

 
 

 
คําส่ังโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 

ท่ี   117  /2564 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างสื่อการสอนออนไลน์”  
ในกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูและสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ปีการศึกษา 2564                        

******************************* 
               การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ทํา
ให้เกิดการปรับตัวเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) โดยเฉพาะทางโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ท่ีไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ จึงจําเป็นต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Online On 
demind และ On Hand ) เพื่อให้การเรียนรู้เกิดความต่อเนื่อง การเรียนการสอนแบบผสมผสานมีองค์ประกอบ 
ท่ีสําคัญคือ ส่ือการเรียน ซึ่งคณะครูโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์มีความกระตือรือร้นในการสร้างส่ือเพื่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน แต่การสร้างส่ือนั้นต้องการพิจารณาองค์ประกอบและรูปแบบท่ีสอดคล้อง เหมาะสมกับ
ลักษณะวิชา และบริบทของผู้เรียนจะนําไปสู่การประยุกต์ใช้สําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวดําเนินไปได้ด้วย
ความเรียบร้อยและตรงตามวัตถุประสงค์โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี้ 

คณะกรรมการอํานวยการ 
1. นางสาวเพ็ญศรี   ชินตาปัญญากุล   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ดีสุคนธ์   กรรมการ 
3. นางทัศนีย์       ภูมิลาด   กรรมการ 
4. นางสาววิราพรรณ  ปรืองาม   กรรมการ 
5. นางสาวมณฑาวีย์  ชมพูผุดผ่อง  กรรมการ 
6. นางสาววรรธนภรณ์   ศรีสุข   เลขานุการ               

มีหน้าที่   ให้คําแนะนํา  ปรึกษาแก้ไขปัญหา  ในการดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ดีสุคนธ์            หัวหน้า 
2. นางทัศนีย์       ภูมิลาด   ผู้ช่วย 
3. นางสาววิราพรรณ   ปรืองาม   ผู้ช่วย 
4. นางสาววรรณภา   ชุมนุม   ผู้ช่วย 



5. นางสาวมณีรัตน์   รัตนวิชัย   ผู้ช่วย 
6. นางสาวศิริรัตน์   สัมฤทธิ์   ผู้ช่วย 
7. นางสาวลดาวัลย์   ก้อนคํา   ผู้ช่วย 
8. นางสาววรรธนภรณ์   ศรีสุข   ผู้ช่วยและเลขานุการ  

มีหน้าที่ วางแผน  กําหนดกิจกรรม ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมเป็นไปด้วย         
ความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้ 

 1. หัวข้อ เร่ือง การนําข้อมูลมาทําสื่อ และการอัพข้อมูลขึ้นบน website 
      1.  นางสาววิราพรรณ   ปรืองาม   วิทยากรหลัก 
      2.  นางทัศนีย์   ภูมิลาด   ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารสําหรับการอบรมและดําเนินการอบรมการให้ความรู้เรื่อง การนําข้อมูลมาทํา
ส่ือ และการอัพข้อมูลขึ้นบน website 

 2.  หัวข้อ เร่ือง Talking Head 
1.  นางสาววรรณภา   ชุมนุม   วิทยากรหลัก 
2.   นางสาวอรุณศรี   บุตรงาม   ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารสําหรับการอบรมและดําเนินการอบรมการให้ความ 

รู้เรื่อง Talking Head ด้วยโปรแกรม Tiktok และการบันทึกวิดิโอ 

 3. หัวข้อ เร่ือง Screen Capture  
1.  นางสาววรรธนภรณ์    ศรีสุข   วิทยากรหลัก 
2.  นางสาวมณฑาวีย์   ชมพูผุดผ่อง  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารสําหรับการอบรมและดําเนินการอบรมการให้ความรู้เรื่อง Screen Capture 
ด้วยโปรแกรม loom 

4. หัวข้อ เร่ือง  การสร้างวิดิโอ ด้วยโปรแกรม Power Point  
1.  นางสาวศิริรัตน์   สัมฤทธิ์   วิทยากรหลัก 
2.   นางสาวอัยลดา   อภิธนาภิรักษ ์  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารสําหรับการอบรมและดําเนินการอบรมการให้ความรู้เรื่องการสร้างวิดิโอ 
ด้วยโปรแกรม Power Point  

5. หัวข้อ เร่ือง  Picture to Picture  
1.  นายทวี   วรชินา   วิทยากรหลัก 



2.  นางสาววริศรา    โคบํารุง   ผู้ช่วย 
3.   นางสาวลดาวัลย์   ก้อนคํา   ผู้ช่วย 

มีหน้าท่ี จัดเตรียมเอกสารสําหรับการอบรมและดําเนินการอบรมการให้ความรู้เรื่อง Picture to 
Picture ด้วย โปรแกรม Kinemaster 

6. หัวข้อ เร่ือง  การตัดต่อวิดิโอ 
1.  นางสาวมณีรัตน์    รัตนวิชัย   วิทยากรหลัก 
2.  นางสาวพรรวิภา    ชารัมย์   ผู้ช่วย 

     3.  นางสาวขวัญดาว  เชาริต   ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารสําหรับการอบรมและดําเนินการอบรมการให้ความรู้เรื่อง การตัดต่อวิดิโอ 

ด้วยโปรแกรม Youcut  

คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
       1. นางสุพรรษา  แก้วปิยะทรัพย์  หัวหน้า 
       2. นางสาววรรธนภรณ์      ศรีสุข   ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ช้ีแจงกําหนดการ และดําเนินงานการอบรมให้เป็นไปอย่างราบรืน่ 

คณะกรรมการฝ่ายเคร่ืองเสียง 
1. นายทวี      วรชินา              หัวหน้า 
2. นายธีระพงษ ์  ประสากุล  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่   จัดเตรียม ตกแต่งโต๊ะ จัดเก้าอี้ ให้เป็นระเบียบ เพียงพอ เหมาะสมกับผู้เข้ามาร่วมกิจกรรม 
และจัดวางเอกสารเพื่อใช้ประกอบการอบรมให้เรียบร้อยตลอดจนจัดเตรียมเครื่องเสียง ไฟฟ้า พร้อมใช้งาน  

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์ 
1. นางทัศนีย์  ภูมิลาด           หัวหน้า 
2. นางสาวพรรวิภา   ชารัมย์   ผู้ช่วย 

มีหน้าที่    บันทึกภาพตามลําดับข้ันตอนของการอบรม เพื่อนําจัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรียน 

                                                คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
1.  นางสาวณิชชรัสม์    อยู่พันธ ์      หัวหน้า 
2. นางสาววรรธนภรณ์   ศรีสุข                   ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ จัดทําเอกสารบัญชีรับ-จ่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 



คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการจัดเลี้ยง 
1. นางสาวธนิสร    สุขเผือก   หัวหน้า 
2. นางสาวณัฏฐ์นรี  ละม้ายแข  ผู้ช่วย 
3. นางสาวพัชราภรณ์   ไถ้ทอง   ผู้ช่วย 
4. นางสาวจําปูน  ปานเสน   ผู้ช่วย 

หน้าที่ จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน สําหรับผู้บริหาร วิทยากร คณะครูผู้เข้าร่วมการอบรม 

                                                 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
1.  นางสาววรรธนภรณ์   ศรีสุข    หัวหน้า 
2.   นางสุพรรษา  แก้วปิยะทรัพย์              ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ จัดทําแบบประเมินผลการจัดงาน  สรุปและรายงานผลเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาในครั้งต่อไป 
 

คณะกรรมการฝ่ายนิเทศติดตามช่วยเหลือการดําเนินงาน 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ดีสุคนธ์             หัวหน้า 
2. นางทัศนีย์                   ภูมิลาด                      ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ กํากับ  ติดตาม  ให้คําปรึกษา  ช่วยเหลือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารของโรงเรียนอนิทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
 
  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 
                   ส่ัง ณ วันท่ี 28 มิถุนายน  พ.ศ.2564 
 
 
                                                            (นางสาวเพ็ญศรี ชินตาปัญญากุล) 
                                                      ผู้อํานวยการโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กําหนดการ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การสร้างสื่อการสอนออนไลน ์

วัน เสาร์ ที่ 17  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมไฟฟ้า โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ ์ 

**************************************** 

 7.30 น. – 8.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 8.00 น. – 8.30 น. นางทัศนีย์  ภูมิลาด  หัวหน้างานบุคคล กล่าวรายงาน 

    นางสาวเพ็ญศรี  ชินตาปัญญากุล ผู้อํานวยการโรงเรียน กล่าวเปิดงาน 

8.30 น. – 9.00 น. หัวข้อ เรื่อง การนําข้อมูลมาทําสื่อ และการอัพขอ้มูลขึ้นบน website 

9.00 น. – 11.00 น. หัวข้อ เรื่อง  การสร้างวิดิโอ ด้วยโปรแกรม Power Point 

11.00 น. – 11.30 น. หัวข้อ เรื่อง Talking Head 

11.30 น. – 12.00 น. หัวข้อ เรื่อง Screen Capture 

          12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานการอาหารกลางวัน 

 13.00 น. – 14.00 น. หัวข้อ เรื่อง Picture  to  Picture 

 14.00 น. – 15.30 น. หัวข้อ เรื่อง  การตัดต่อวิดิโอ 
 **************************************************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง การสร้างสื่อการสอนออนไลน ์

โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์   

วันเดือน/ป ี เวลา หัวข้อการอบรม การเรียนรู้ 

วันเสาร์ท่ี 10 

กรกฎาคม 2564 

10.00 น. – 11.00 น. การนําข้อมูลมาทําส่ือ และการอัพ

ข้อมูลขึ้นบน website 

วิทยากร : ครูวิราพรรณ  ปรืองาม 

Online 

Google meet  

https://meet.google.com/

pwc-bjdx-ygv 

 

 

 

11.00 น. – 12.00 น. การสร้างส่ือออนไลน์ แบบ 

Screen Capture ด้วย 

โปรแกรม Loom 

วิทยากร : ครูวรรธนภรณ์  ศรีสุข 

วันพฤหัสบดีท่ี 15 

กรกฎาคม 2564 

16.00 น. – 17.00 น. การสร้างส่ือออนไลน์  

ด้วยการตัดต่อวิดิโอ 

วิทยากร : ครูมณีรัตน์  รัตนวิชัย 

Online 

Google meet 

https://meet.google.com/

pwc-bjdx-ygv 

 

วันศุกร์ท่ี 16 

กรกฎาคม 2564 

16.00 น. – 17.00 น. การสร้างส่ือออนไลน์ แบบ 

Talking Head ด้วย 

โปรแกรม Tiktok 

วิทยากร : ครูวรรณภา  ชุมนุม 

Online 

Google meet  

https://meet.google.com/

pwc-bjdx-ygv 

 

 

https://meet.google.com/pwc-bjdx-ygv
https://meet.google.com/pwc-bjdx-ygv
https://meet.google.com/pwc-bjdx-ygv
https://meet.google.com/pwc-bjdx-ygv
https://meet.google.com/pwc-bjdx-ygv
https://meet.google.com/pwc-bjdx-ygv


บัญชีลงเวลาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การสร้างสื่อการสอนออนไลน ์

ภายใต้ กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพครูและสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ปีการศึกษา 2564 
ของโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 

ณ ห้องประชุมการไฟฟ้า 

ผู้เข้ารับการอบรม 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ 

1 นางสาวเพ็ญศรี  ชินตาปัญญากุล ผู้อํานวยการโรงเรียน     
2 นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ดีสุคนธ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียน     
3 นางสาวอวัสดา  สมจิตร ครูชํานาญการ     
4 นางสาววริศรา โคบํารุง ครูชํานาญการ     
5 นางสาวลดาวัลย์  ก้อนคํา ครูชํานาญการ     
6 นางสาวณัฏฐ์นรี ละม้ายแข ครู     
7 นางสาววิสุดา  ภาโนมัย ครู     
8 นางสาวธนิสร  สุขเผือก ครู     
9 นางสาวจตุพร  ก๋งอุบล ครูอัตราจ้าง     
10 นางสาวพรรวิภา ชารัมย์ ครูอัตราจ้าง     
11 นางสาวจุฑามาศ ราชคม ครูอัตราจ้าง     
12 นางสาวขวัญดาว  เชาวริต ครูอัตราจ้าง     
13 นางสาวอโนชา  เพ้าหอม ครูชํานาญการพิเศษ     
14 นางจินตนา  ศิริขวา ครูชํานาญการพิเศษ     
15 นางสุพรรษา  แก้วปิยะทรัพย์ ครูชํานาญการ     
16 นางสาวณิชชรัสม์  อยู่พันธ์ ครูชํานาญการ     
17 นางสาวนพมาศ  ศรทอง ครู     
18 นางวิรัณยา ทองสุข ครู     
19 นางสาวอรอนันท์ ศรไชยญาติ ครู     
20 นางสาวสมจันทร์ ทวีพงษ์ ครู     
21 นางสาวจินดาพร กระแสสินธุ์ ครูผู้ช่วย     

22 นางสาวอรุณศรี  บุตรงาม ครูผู้ช่วย     

 
 



บัญชีลงเวลาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การสร้างสื่อการสอนออนไลน ์

ภายใต้ กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพครูและสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ปีการศึกษา 2564 
ของโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 

ณ ห้องประชุมการไฟฟ้า 

สําหรับ วิทยากร 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ 

1 นางทศันีย ์  ภมิูลาด ครูช านาญการพิเศษ     

2 นางสาวศิรริตัน ์ สมัฤทธ์ิ ครูช านาญการพิเศษ     

3 นางสาวมณีรตัน ์รตันวิชยั ครูช านาญการพิเศษ     

4 นางสาววรรธนภรณ ์  ศรสีขุ ครูช านาญการพิเศษ     

5 นางสาววิราพรรณ  ปรอืงาม ครูช านาญการพิเศษ     

6 นายทวี วรชินา ครู     

7 นางสาววรรณภา  ชุมนมุ ครูอตัราจา้ง     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมสร้างส่ือออนไลน์ในแต่ละช่วง แต่ละโปรแกรม 
ตามหัวข้อท่ีได้ลงทะเบียนไว้ 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา 8.30 น. - 11.00 น. 14.00 น. - 15.30 น.
สถานที่ Online Online Online Online หอ้งประชมุไฟฟ้า หอ้งประชมุไฟฟ้า

หวัข้ออบรม เร่ือง การน าข้อมลู
การท าส่ือ และการ

เร่ือง Screen Capture  เร่ือง Talking Head  เร่ือง การตดัต่อวิดิโอ เร่ือง การสร้างวิดิโอ 
ด้วยโปรแกรม 

เร่ือง PICTURE TO 

PICTURE

กลุม่ท่ี 1 นางสาวอวสัดา  สมจติร นางสาวอวสัดา  สมจติร นางสาวอวสัดา  สมจติร นางสาวอวสัดา  สมจติร นางสาวอวสัดา  สมจติร นางสาวอวสัดา  สมจติร

 ( 11 คน ) นางสาวธนสิร  สขุเผอืก นางสาวธนสิร  สขุเผอืก นางสาวธนสิร  สขุเผอืก นางสาวธนสิร  สขุเผอืก นางสาวธนสิร  สขุเผอืก นางสาวธนสิร  สขุเผอืก

ช่วงเช้า นางสาวพรรวภิา ชารมัย์ นางสาวพรรวภิา ชารมัย์ นางสาวพรรวภิา ชารมัย์ นางสาวอารยิา  สวุรรณ นางสาวพรรวภิา ชารมัย์ นางสาวพรรวภิา ชารมัย์

นางสาวอารยิา  สวุรรณ นางสาวอารยิา  สวุรรณ นางสาวอารยิา  สวุรรณ นางสาวขวญัดาว  เชาวรติ นางสาวจุฑามาศ ราชคม นางสาวขวญัดาว  เชาวรติ

นางสาวขวญัดาว  เชาวรติ นางสาวขวญัดาว  เชาวรติ นางสาวขวญัดาว  เชาวรติ นางสาวณฏัฐน์ร ีละมา้ยแขนางสาวขวญัดาว  เชาวรติ นางสาวณฏัฐน์ร ีละมา้ยแข

นางสาวณฏัฐน์ร ีละมา้ยแขนางสาวณฏัฐน์ร ีละมา้ยแขนางสาวณฏัฐน์ร ีละมา้ยแขนางสาววรศิรา โคบ ารงุ นางสาวณฏัฐน์ร ีละมา้ยแขนางสาวจุฑามาศ ราชคม

นางสาววรศิรา โคบ ารงุ นางสาวจุฑามาศ ราชคม นางสาววรศิรา โคบ ารงุ นางสาวลดาวลัย ์ กอ้นค า นางสาวจตุพร  กง๋อุบล นางสาววรศิรา โคบ ารงุ

นางสาวลดาวลัย ์ กอ้นค า นางสาวจตุพร  กง๋อุบล นางสาวลดาวลัย ์ กอ้นค า นางสาววสิดุา  ภาโนมยั นางสาววรศิรา โคบ ารงุ นางสาวลดาวลัย ์ กอ้นค า

นางสาววสิดุา  ภาโนมยั นางวรศิรา โคบ ารงุ นางสาววสิดุา  ภาโนมยั นางสาวลดาวลัย ์ กอ้นค า นางสาววสิดุา  ภาโนมยั

นางสาวลดาวลัย ์ กอ้นค า นางสาววสิดุา  ภาโนมยั

นางสาววสิดุา  ภาโนมยั



รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมสร้างส่ือออนไลน์ในแต่ละช่วง แต่ละโปรแกรม 
ตามหัวข้อท่ีได้ลงทะเบียนไว้ 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนั

เวลา 8.30 น. - 11.00 น. 14.00 น. - 15.30 น.
สถานที่ Online Online Online Online หอ้งประชมุไฟฟ้า หอ้งประชมุไฟฟ้า

หวัข้ออบรม เร่ือง การน าข้อมลู
การท าส่ือ และการ

เร่ือง Screen Capture  เร่ือง Talking Head  เร่ือง การตดัต่อวิดิโอ เร่ือง การสร้างวิดิโอ 
ด้วยโปรแกรม 

เร่ือง PICTURE TO 

PICTURE

วนัเสารท่ี์  17  กรกฎาคม 2564วนัเสารท่ี์ 10  กรกฎาคม 2564

กลุม่ท่ี 2 นางวริณัยา ทองสขุ นางสาวอรณุศร ี บุตรงาม นางวริณัยา ทองสขุ นางวริณัยา ทองสขุ นางวริณัยา ทองสขุ นางวริณัยา ทองสขุ
( 13 คน ) นางสาวอรณุศร ี บุตรงาม นางทศันยี ์ ภมูลิาด นางสาวอรณุศร ี บุตรงาม นางสาวอรณุศร ี บุตรงาม นางสาวอรณุศร ี บุตรงาม นางสาวอรณุศร ี บุตรงาม
ช่วงบา่ย นางทศันยี ์ ภมูลิาด นางสพุรรษา  แกว้ปิยะทรพัย์นางทศันยี ์ ภมูลิาด นางทศันยี ์ ภมูลิาด นางสาวทศันยี ์ ภมูลิาด นางทศันยี ์ ภมูลิาด

นางสพุรรษา  แกว้ปิยะทรพัย์นางสาวอรอนนัท์ ศรไชยญาตินางสพุรรษา  แกว้ปิยะทรพัย์นางสาววรรณภา  ชมุนุม นางสพุรรษา  แกว้ปิยะทรพัย์นางสาวจนิดาพร กระแสสนิธุ์
นางสาววรรณภา  ชมุนุม นางสาวจนิดาพร กระแสสนิธุ์นางสาวสมจนัทร ์ทวพีงษ์ นางสาวอโนชา  เพา้หอม นางสาวอรอนนัท์ ศรไชยญาตินางสาววรรณภา  ชมุนุม
นางอนงค ์สนิธุศริิ นางสาววรรณภา  ชมุนุม นางสาววรรธนภรณ์  ศรสีขุนางสาววรรธนภรณ์  ศรสีขุนางสาวสมจนัทร ์ทวพีงษ์ นางอนงค ์สนิธุศริิ
นางสาวอโนชา  เพา้หอม นางอนงค ์สนิธุศริิ นางสาวศริริตัน์  สมัฤทธิ ์ นางสาวศริริตัน์  สมัฤทธิ ์ นางสาวจนิดาพร กระแสสนิธุ์นางสาวอโนชา  เพา้หอม
นางสาวมณฑาวยี ์ชมพผูดุผอ่งนางสาวอโนชา  เพา้หอม นางจนิตนา  ศริขิวา นางจนิตนา  ศริขิวา นางสาววรรณภา  ชมุนุม นางสาววรรธนภรณ์  ศรสีขุ
นางสาววรรธนภรณ์  ศรสีขุนางสาวศริริตัน์  สมัฤทธิ ์ นางสาวณชิชรสัม ์ อยูพ่นัธุ์นางสาวณชิชรสัม ์ อยูพ่นัธุ์นางสาวอโนชา  เพา้หอม นางสาวศริริตัน์  สมัฤทธิ ์
นางศริริตัน์  สมัฤทธิ ์ นางจนิตนา  ศริขิวา นางสาวนพมาศ  ศรทอง นางสาวนพมาศ  ศรทอง นางสาววรรธนภรณ์  ศรสีขุนางจนิตนา  ศริขิวา
นางจนิตนา  ศริขิวา นางสาวณชิชรสัม ์ อยูพ่นัธุ์ นางจนิตนา  ศริขิวา นางสาวณชิชรสัม ์ อยูพ่นัธุ์
นางสาวณชิชรสัม ์ อยูพ่นัธุ์นางสาวนพมาศ  ศรทอง นางสาวณชิชรสัม ์ อยูพ่นัธุ์นางสาวนพมาศ  ศรทอง
นางสาวนพมาศ  ศรทอง นางสาวนพมาศ  ศรทอง

ส่ิงท่ีต้องเตรียมครเูตรียม โปรแกรม Zoom
ครเูตรียมดาวน์โหลด 
โปรแกรม loom

ครเูตรียมดาวน์โหลด 
โปรแกรม Tiktok

ครเูตรียมดาวน์โหลด 
โปรแกรม Youcut

ครเูตรียมเน้ือหาท่ีจะสอนครเูตรียมดาวน์โหลด โปรแกรม Kinemaster



 
ค ำสั่งโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 

ท่ี   89/ 2564 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2564  

..................................................... 

ตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี) 2 พ.ศ. 
2545     ซึ่งให้มีการจัดโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความ
หลากหลาย  ในทางปฏิบัติมีการกระจายอํานาจสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตามบทบัญญัติมาตรา 39 
กําหนดให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการ ศึกษาทางด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง ซึ่งทําให้สถานศึกษามีความคล่องตัวมี อิสระ รวดเร็ว 
และมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ดังกล่าวทางโรงเรียนจึงอาศัย
อํานาจ  ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐานด่วนท่ีสุด ศธ 04009 / 549 ลงวันท่ี 29 
สิงหาคม 2546 เรื่องการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างช่ัวคราว   จึงมอบหมายภารกิจตามขอบข่ายการบริหารและ
จัดการสถานศึกษาให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงาน  ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้  

1. นางสาวเพ็ญศรี   ชินตาปัญญากุล ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียน 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อํานวยการโรงเรียน 

 
 

 
 

 
 

 

2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์   ดีสุคนธ์  ตําแหน่ง  รองผู้อํานวยการโรงเรียน  
     ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อํานวยการโรงเรียนกลุ่มงานบรหิารวิชาการ 

 กลุ่มงานบริหารบุคคล, กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
     และกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ภารกิจตามขอบข่ายการบริหารและจัดการสถานศึกษา 
          คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   

1. นางสาวเพ็ญศรี   ชินตาปัญญากุล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน   ประธาน 
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์   ดีสุคนธ์  ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียน   รองประธาน 
3. นางสาวอโนชา   เพ้าหอม  ตําแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานวิชาการ กรรมการ 
4. นางทัศนีย์   ภูมิลาด   ตําแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานบุคคล  กรรมการ 
5. นางจินตนา   ศิริขวา   ตําแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานงบประมาณ กรรมการ 
6. นางสาวศิริรัตน์   สัมฤทธิ์  ตําแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานบริหารท่ัวไป กรรมการ 
หน้าท่ี กํากับ ดูแล ให้คําแนะนําในการดําเนินงานกิจกรรมงานด้านต่างๆ เพื่อให้งานสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  



1. กลุ่มบริหารวิชาการ 
            คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาการ 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์   ดีสุคนธ์ ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียน         ประธาน 
2. นางสาวปารีญา  แก้วเกษ ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ 
3. นายทวี  วรชินา   ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
4. นางสาวมณีรัตน์  รัตนวิชัย         ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

                                         และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)           กรรมการ 
5. นางสาวจันทิมันต์ุ  ศิริเซีย ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
6. นางสาวศิริรัตน์  สัมฤทธิ์           ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

                                       และพลศึกษา                                             กรรมการ 
7. นางสาววิราพรรณ   ปรืองาม ตําแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         กรรมการ 

   8. นายสรณวร  วีระเดชา  ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                                               ภาษาต่างประเทศ                               กรรมการ 

9.นางสาววริศรา  โคบํารุง ตําแหน่ง หัวหน้าสายช้ันปฐมวัย    กรรมการ 
   10. นางสาวอวัสดา  สมจิตร   ตําแหน่ง หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1   กรรมการ 
   11. นางสาวอรุณศรี  บุตรงาม ตําแหน่ง หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  กรรมการ 
   12. นางสาวอรอนันท์   ศรไชยญาติ ตําแหน่ง หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  กรรมการ 
   13. นางอนงค์   สินธุศิริ  ตําแหน่ง หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  กรรมการ 
   14. นางสาวมณทาวีย์  ชมพูผุดผ่อง ตําแหน่ง หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5    กรรมการ 
   15. นางสาวอัยลดา  อภิธนาภิรักษ์ ตําแหน่ง หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6           กรรมการ
   16. นางสาวอโนชา  เพ้าหอม ตําแหน่ง หน้างานวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าท่ี  กํากับ ติดตาม ดําเนินการ อํานวยความสะดวกงานในงานและกิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้องให้สําเร็จ
ความวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ  

งานบริหารวิชาการ 
 นางสาวอโนชา  เพ้าหอม ตําแหน่ง ครู  ปฏิบัติหน้าท่ี  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 1. นางสาวณัฎฐ์นรี  ละม้ายแข  ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
 2. นายทวี  วรชินา   ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 

        3. นางสาววริศรา  โคบํารุง  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
        4. นางสาวอโนชา  เพ้าหอม  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 

   หน้าท่ี  พัฒนาหลักสูตร จัดทําหลักสูตร จัดอบรมพัฒนาหลักสูตร ประเมินการใช้หลักสูตร  
 

2. งานวัดผลและประเมินผล  



1. นายทวี  วรชินา   ตําแหน่ง ครู   หัวหน้า 
2. นางสาววรรธนภรณ์  ศรีสุข  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
3. นางสาววริศรา  โคบํารุง  ตําแหน่ง คร ู  กรรมการ 
4. นางสาวพัชราภรณ์  ไถ้ทอง  ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการ 

   หน้าท่ี  1. จัดทําโครงสร้าง หลักเกณฑ์การวัดผลประเมินผล 
              2. จัดทําเครื่องมือการวัดและประเมินผล รวบรวมข้อมูล และประเมินผล 
                    3. วัดและประเมินผล  
            4. รายงานผล 

3. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1. นางสาววรรณธนภรณ์  ศรีสุข ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
2. นางสาวอโนชา  เพ้าหอม  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
3. นางสาวลดาวัลย์   ก้อนคํา  ตําแหน่ง ครู   กรรมการ 

   หน้าท่ี   เก็บ รวบรวม ตรวจสอบงานวิจัย ลงทะเบียนงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

1. นางสาวมณฑาวีย์  ชมพูผุดผ่อง ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
2. นางสาวเสาวคนธ์  ทิพย์พันธ์ ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 

   หน้าท่ี จัดทําทะเบียน ยืม-คืนส่ือ ประเมินการใช้ส่ือ รวบรวมส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
                     ทางการศึกษา 

 

5. งานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
1.  นางอนงค์   สินธุศิริ  ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
2.  นายสุธีร์   ฟักเทพ  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
3.  นางสาวนพมาศ   ศรทอง  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
4.  นางสาวจันทิมันต์ุ  ศิริเซีย ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
5.  นางสาววริศรา   โคบํารุง  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ  
6.  นางสาวมณฑาวีย์  ชมพูผุดผ่อง ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
7.  นางสาวอัยลดา  อภิธนาภิรักษ์ ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
8.  นางสาวพรรวิภา   ซารัมย์ ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
9.  นางสาวจตุพร   ก๋งอุบล  ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

     หน้าท่ี  จัดทําทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ซ่อมบํารุง ดูแลรักษา พร้อมรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ 
              และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
             

                6. งานนิเทศการศึกษา 
  1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์   ดีสุคนธ์ ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียน หัวหน้า 



     2. นางสาวริศรา  โคบํารุง  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
3. นางสาวอวัสดา   สมจิตร  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
4. นางสาวอรุณศรี  บุตรงาม ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
5. นางสาวอรอนันท์   ศรไชยญาติ ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
6. นางอนงค์  สินธุศิริ  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
7. นางสาวมณทาวีย์  ชมพูผุดผ่อง ตําแหน่ง ครู   กรรมการ 
8. นางสาวอัยลดา  อภิธนาภิรักษ์ ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
9. นางสาวอโนชา  เพ้าหอม  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ  

       หน้าท่ี  นิเทศ ติดตาม กํากับ และดําเนินงานด้านนิเทศการศึกษา 
 
 

7.  งานแนะแนวการศึกษา / สภานักเรียน / ระบบดูแลช่วยเหลือ 
1. นางอนงค์   สินธุศิริ  ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
2. นางสาวณิชชรัสม์   อยู่พันธ์ ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
3. นางสาวปารีญา  แก้วเกษ ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
4. นางสาวเกสรินทร์  ผลกุศล ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
5. นางสาวมณีรัตน์  รัตนวิชัย ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
6. นางวิรัณยา  ทองสุข  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
7. นางสาวณัฏฐ์นรี  ละม้ายแข ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
8. นางสาววรรณภา   ชุมนุม ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

        หน้าท่ี 1. จัดทําทะเบียน ข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับสภานักเรียน 
                2. จัดทําเบียนนักเรียน ข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษา 
                3. จัดทําทะเบียนนักเรียน ข้อมูลนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือ ทุนการศึกษา 

    8.  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1. นางสาววรรธนภรณ์   ศรีสุข ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
2. นางสุพรรษา  แก้วปิยะทรัพย์ ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
3. นางสาวมณฑาวีย์  ชมพูผุดผ่อง ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 

           หน้าท่ี  จัดทําเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                 ให้สําเร็จความวัตถุประสงค์ พร้อมรายงานข้อมูล 
 

9.  ส่งเสริมความรู้และประสานความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
1. นางอนงค์   สินธุศิริ  ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
2. นางสาวณิชรัสม์  อยู่พันธ์ ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
3. นางสาวอัยลดา   อภิธนาภิรักษ์ ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 



4. นางสาวชุติมา   ก๋งอุบล ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
5. นางสาวจตุพร  ก๋งอุบล ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
6. นางสาวอาริยา  สุวรรณ ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

        หน้าท่ี  ส่งเสริมความรู้ ประสานงาน และให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการแก่ชุมชน 
 

10.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว หน่วยงานกับสถานศึกษา 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ดีสุคนธ์ ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียน หัวหน้า 

              2. นางสาวริศรา  โคบํารุง  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
3. นางสาวอวัสดา   สมจิตร ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
4. นางสาวอรุณศรี  บุตรงาม ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
5. นางสาวอรอนันท์   ศรไชยญาติ ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
6. นางอนงค์  สินธุศิริ  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
7. นางสาวมณทาวีย์  ชมพูผุดผ่อง ตําแหน่ง ครู   กรรมการ 
8. นางสาวอัยลดา  อภิธนาภิรักษ์ ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
9. นางสาวอโนชา  เพ้าหอม ตําแหน่ง ครู  กรรมการ  

                     หน้าท่ี  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว หน่วยงานกับสถานศึกษา 
 

11. งานทะเบียน / จบหลักสูตร/Schoolmis/ย้ายเข้า-ออก 
1. นางสาววรรณธนภรณ์   ศรีสุข ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
2. นายทวี  วรชินา  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ  
3. นางสาวธนิสร สุขเผือก  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
4. นางสาวพัชราภรณ์  ไถ้ทอง ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการ 

   หน้าท่ี   จัดทํา ปพ.1  ปพ.3  ใบแจ้งผล  ย้ายเข้า-ย้ายออก ในระบบ Schoolmis  จัดทํา  ปพ.7   
    และจัดทําข้อมูล o-net พร้อมรายงานผล 
 

12.  งานห้องสมุด 
1. นางสาวนพมาศ   ศรทอง ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
2. นางสาวณัฏฐ์นรี    ละม้ายแข ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
3. นางสาวธนิสร   สุขเผือก ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
4. นางจินตนา  ศิริขวา  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
5. นางสาวอาริยา   สุวรรณ ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
6. นางสาวอรุณศรี   บุตรงาม ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
7. นางสาวเกสรินทร์   ผลกุศล ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
8. นายสรณวร   วีระเดชา  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 



9. นางสาวจุฑามาศ   ราชคม ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
10. นางเรืองรักข์  พิตรพิบูลโตวัน ตําแหน่ง ครูพิเศษ กรรมการ 

   หน้าท่ี   กํากับ ดูแล และดําเนินงานด้านงานห้องสมุดให้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
 

2. กลุ่มงานบริหารบุคคล 
  คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารบุคคล 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์   ดีสุคนธ์  ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียน ประธาน 
2. นางสุพรรษา  แก้วปิยะทรัพย์  ตําแหน่งครู   กรรมการ 
3. นางสาววรรธนภรณ์   ศรีสุข  ตําแหน่ง ครู   กรรมการ 
4. นางทัศนีย์  ภูมิลาด   ตําแหน่ง ครู    กรรมการและเลขานุการ 

 

         หน้าท่ี   กํากับ ดูแลและดําเนินงานด้านงานบริหารงานบุคคลให้สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดใว้ 

                                งานบริหารบุคคล 
นางทัศนีย์  ภูมิลาด  ตําแหน่ง ครู   ปฏิบติัหน้าท่ี  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 
 

1. การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์   ดีสุคนธ์ ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียน หัวหน้า 

  2. นางทัศนีย์  ภูมิลาด  ตําแหน่ง ครู   กรรมการ 
 3. นางสาวพัชราภรณ์  ไถ้ทอง ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการ 

             หน้าท่ี  จัดทําการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่งของสถานศึกษาและจัดทําข้อมูล  
                     รายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัด 

   

2.  การสรรหาการบรรจุแต่งต้ัง   
     1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์   ดีสุคนธ์ ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียน หัวหน้า 

2. นางทัศนีย์  ภูมิลาด  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
3. นางสาวพัชราภรณ์  ไถ้ทอง  ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการ 

   หน้าท่ี  จัดทําและการสรรหาการบรรจุแต่งต้ังของสถานศึกษา และจัดทําข้อมูลส่งหน่วยงาน 
            ต้นสังกัด 

 

3.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน / อบรม / สวัสดิการ 
     1.  นางสาววรรธนภรณ์   ศรีสุข ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
     2.  นางทัศนีย์  ภูมิลาด  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
     3.  นางอนงค์   สินธุศิริ  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 



     4.  นางมลิวัลย์   บริรัตนะวงศ์  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
5.  นางสาวลดาวัลย์  ก้อนคํา  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 

     6.  นางวิรัณยา  ทองสุข  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
     7.  นางสาวพรรวิภา ชารัมย์   ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

   หน้าท่ี  จัดการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญ 
                         และกําลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. วินัยและการรักษาวินัย / วันลา / เคร่ืองราชฯ 
      1. นางสุพรรษา  แก้วปิยะทรัพย์ ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
      2. นางทัศนีย์  ภูมิลาด  ตําแหน่ง คร ู  กรรมการ 
 3. นางสาวอรุณศรี   บุตรงาม  ตําแหน่ง คร ู  กรรมการ 
 4. นางสาวจินดาพร  กระแสสินธุ์ ตําแหน่ง คร ู  กรรมการ 

                หน้าท่ี  ดูแล จัดทํา เกี่ยวเครื่องราชฯของครู และวินัยและการรักษาวินัย / วันลา  
                         ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
 

5. การออกจากราชการ 
     1.  นางสาวสุคนธ์ทิพย์   ดีสุคนธ์ ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียน หัวหน้า 
     2.  นางสาวนพมาศ  ศรทอง  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ            
     3.  นางสาวจุฑามาศ  ราชคม  ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

   หน้าท่ี  ดูแลและจัดทําเกี่ยวกับการออกจากราชการ 
 

                               3.  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
               คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
       1.   นางจินตนา  ศิริขวา  ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
       2.   นางสาวณิชชรัสม์  อยู่พันธ์ ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
        3.   นางสาวปารีญา  แก้วเกษ  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
       4.  นางอนงค์  สินธุสะอาด  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
 5.  นางสาวอวัสดา  สมจิตร  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
  

                หน้าท่ี  กํากับ ดูแล ติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานงบประมาณ 
 

                งานบริหารงบประมาณ 
  นางจินตนา   ศิริขวา ตําแหน่ง   ครู  ปฎิบัติหน้าท่ี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

  
 



 1. จัดทําและเสนอของบประมาณ 
1.  นางจินตนา   ศิริขวา  ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
2. นางอนงค์   สินธุศิริ  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 

   หน้าท่ี  จัดทําและเสนอของบประมาณ และรายงานผลต่อสถานศึกษาและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2. จัดสรรงบประมาณ 
     1. นางจินตนา  ศิริขวา  ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
     2. นางสาวณิชชรัสม์  อยู่พันธ์  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 

   หน้าท่ี  ดําเนินการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา 
 

3. รายงานการใช้เงินและผลการดําเนินงาน 
     1. นางอนงค์   สินธุศิริ  ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
     2. นางสาวปารีญา  แก้วเกษ  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
     3. นางสาววรรณภา  ชุมนุม  ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

   หน้าท่ี  ดําเนินการรายงานการใช้เงินและผลการดําเนินงานต่อสถานศึกษา 
4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
     1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ดีสุคนธ์  ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียน หัวหน้า 
     2. นางสาวณิชชรัสม์  อยู่พันธ์  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 

   หน้าท่ี  ดําเนินการจัดหา ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  

5. การบริหารการเงินและการบัญชี 
     1. นางสาวณิชชรัสม์  อยู่พันธ์  ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
     2. นางสาวปารีญา  แก้วเกษ  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 

   หน้าท่ี  เบิก-จ่ายเงิน ทําบัญชี และรายงานผลต่อสถานศึกษาและหน่วยงาน 
            ต้นสังกัด 
 

6.   การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
     1. นางสาวอวัสดา   สมจิตร  ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
     2. นางสาวธนิสร   สุขเผือก  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
     3. นางสาวมณฑาวีย์ ชมพูผุดผ่อง ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
     4. นางสาวจุฑามาศ   ราชคม  ตําแหน่ง ครูอัตรจ้าง กรรมการ 
     5. นางสาวพรรวิภา   ซารัมย์  ตําแหน่ง ครูอัตรจ้าง กรรมการ 

   หน้าท่ี  จัดทํา และรายงานการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงาน 
            ท่ีเกี่ยวข้อง 



   4. กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป 

1. นางสาวศิริรัตน์   สัมฤทธิ์  ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
2. นางสาวณิชชรัสม์  อยู่พันธ์  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
3. นางทัศนีย์  ภูมิลาด   ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
4. นางสาววิราพรรณ  ปรืองาม  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
5. นางสาวอโนชา  เพ้าหอม  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
6. นายทวี  วรชินา   ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
7. นางสาวธนิสร  สุขเผือก  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
8. นางสาวมณีรัตน์  รัตนวิชัย  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 

       9. นางสาวพัชราภรณ์  ไถ้ทอง  ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการ 
            หน้าท่ี  กํากับ ดูแล ติดตาม และดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานท่ีกําหนดไว้  
 

                                     งานบริหารท่ัวไป 
  นางสาวศิริรัตน์   สัมฤทธิ์  ตําแหน่ง ครู  ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 
1. การดําเนินงานธุรการ 

1. นางสาวพัชราภรณ์  ไถ้ทอง ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ หัวหน้า 
2. นางสาววรรณภา  ชุมนุม  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 

   หน้าท่ี  จัดทํา และดําเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ ติดต่อประสานงาน รายงาน กับหน่วยงาน 
            ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

 2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
      1. นางสาวณิชชรัสม์  อยู่พันธ์  ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 

         2. นางสาวณัฎฐ์นรี   ละม้ายแข ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
   หน้าท่ี  ดําเนินงาน รายงานการดําเนินงานเกี่ยวกบังานด้านงานเลขานุการคณะกรรมการ       
                              สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

    3. งานพัฒนาระบบเครือข่ายและสารสนเทศ / การประสานและพัฒนาเครือข่าย
สารสนเทศ 
         1. นางทัศนีย์   ภูมิลาด  ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
           2. นางสาววิราพรรณ  ปรืองาม ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 

   หน้าท่ี  ดําเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายและสารสนเทศ / การประสานและพัฒนาเครือข่าย                  
                              สารสนเทศ 



 

    4. การจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร  
           1. นางสาวเพ็ญศรี  ชินตาปัญญากุล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน หัวหน้า 
                                       2.  นางสาวสุคนธ์ทิพย์   ดีสุคนธ์ ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียน กรรมการ 
           3. นางสาวอโนชา   เพ้าหอม ตําแหน่ง ครู   กรรมการ 
           4. นางทัศนีย์   ภูมิลาด  ตําแหน่ง ครู    กรรมการ 

5. นางจินตนา   ศิริขวา  ตําแหน่ง ครู    กรรมการ 
6. นางสาวศิริรัตน์   สัมฤทธิ์  ตําแหน่ง ครู    กรรมการ 

     หน้าท่ี  ดําเนินงาน และรายงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร  
 

   5. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ 
           1. นางสาวอโนชา   เพ้าหอม ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
   2. นางสาวมณฑาวีย์ ชมพูผุดผ่อง ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
  3. นางสาวอวัสดา   สมจิตร  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
  4. นางสาวอรุณศรี  บุตรงาม ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
  5. นางสาวอรอนันท์   ศรไชยญาติ ตําแหน่ง คร ู  กรรมการ 
  6. นางอนงค์   สินธุศิริ  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
  7.  นางสาวอัยลดา  อภิธนาภิรักษ์ ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
  8.  นางสาววริศรา  โคบํารุง  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
 
       หน้าท่ี  ดําเนินการ  รายงานส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการให้กับสถานศึกษาและหน่วยงาน           
                                             ท่ีเกี่ยวข้อง 
                6. งานดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
           1. นายทวี  วรชินา   ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
                        2. นายสุธีร์  ฟักเทพ  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
           3. นางสาวศิริรัตน์  สัมฤทธิ์  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
           4. นายสรณวร  วีระเดชา  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
           5. นายธีระพงษ์  ประสากุล  ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
       หน้าท่ี  ดูแล ปรับปรุง ต่อเติมงานด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม  
                          ร่มรื่น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 
 

  7. งานสารสนเทศโรงเรียน   
        1.  นางสาววิราพรรณ  ปรืองาม ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
        2.  นางทัศนีย์  ภูมิลาด  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 



        3.  นางสาวพรรวิภา ชารัมย์  ตําแหน่งครูอัตราจ้าง กรรมการ 
        4.  นางสาวขวัญดาว  เชาวริต ตําแหน่งครูอัตราจ้าง กรรมการ 

       หน้าท่ี  จัดทํา และดําเนินการเกี่ยวกับงานสารสนเทศโรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
  
 

8. งานสํามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน/DMC 
  1. นางสาวธนิสร   สุขเผือก  ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
  2. นางสาววิสุดา   ภาโนมัย  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 

                       3. นางสาวอวัสดา  สมจิตร  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
                       4. นางสาววริศรา  โคบํารุง  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
                       5. นางสาวจตุพร ก๋งอุบล  ตําแหน่งครูอัตราจ้าง กรรมการ 
                       6. นางสาวพรรวิภา ชารัมย์  ตําแหน่งครูอัตราจ้าง กรรมการ 
             7. นางสาวขวัญดาว  เชาวริต  ตําแหน่งครูอัตราจ้าง กรรมการ 
          8. นางสาวพัชราภรณ์   ไถ้ทอง ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการ   
    หน้าท่ี  1. รับนักเรียนระดับช้ันอนุบาล ป.1-ป.6 นักเรียนใหม่ 
          2. ลงทะเบียนนักเรียนใหม่ ลงน้ําหนักส่วนสูง 
              3. ลงทะเบียนเลขประจําตัวนักเรียนใหม่ ทะเบียนนักเรียน 
             4. ลงข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC 
                5. ทําการย้ายเข้า – ย้ายออก ในระบบ DMC 
 

9. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
       1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ดีสุคนธ์  ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียน
 หัวหน้า 
       2. นางสาวศิริรัตน์  สัมฤทธิ์   ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
       3. นางสาวณิชชรัสม์  อยู่พันธ์  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 

   หน้าท่ี  ดําเนินการจัดหา ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  
 

    10. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
  1. นางสาวมณีรัตน์  รัตนวิชัย ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
  2. นางวิรัณยา   ทองสุข  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
  3. นายสรณวร  วีระเดชา  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
            4. นางสาวอรอนันท์  ศรไชยญาติ ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
  5. นางสาวปารีญา  แก้วเกษ  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 



  6. นายทวี  วรชินา   ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
  7. นางสาวศิริรัตน์  สัมฤทธิ์  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 

  8. นางสุพรรษา  แก้วปิยะทรัพย์ ตําแหน่ง คร ู  กรรมการ 
  9. นายธีระพงษ์  ประสากุล  ตําแหน่งครูอัตราจ้าง กรรมการ 
   หน้าท่ี  วางแผน ดําเนินงาน เกี่ยวกับงานส่งเสริมกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
         และรายงานผล 

  11.  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
  1. นางสาววิราพรรณ   ปรืองาม ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
  2. นางอนงค์  สินธุศิริ  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
  3. นางพัชราภรณ์   ไถ้ทอง  ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการ 
  4. นางสาววรรณภา  ชุมนุม  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
     หน้าท่ี  วางแผน ดําเนินงาน จัดทําและรายงานเกี่ยวกับงานการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
        และรายงานผล 
 
 

                 12.  การจัดระบบการควบคุมภายในองค์กร  
  1. นางสาวศิริรัตน์  สัมฤทธิ์  ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
  2. นางสาวณิชชรัสม์  อยู่พันธ์ ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
  3. นางสาวปารีญา   แก้วเกษ ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
  4. นางสาวอวัสดา  สมจิตร  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
    หน้าท่ี   ดําเนินงาน รายงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน (ควบคุมภายใน) 
   13. งานอนามัยและโภชนาการ 
    1. นางสาวอรอนันท์  ศรไชยญาติ    หัวหน้า 
    2. นางสุพรรษา  แก้วปิยทรัพย์    กรรมการ 
    3. นางสาวสมจันทร์  ทวีพงษ์    กรรมการ 
    4. นางสาววรรณภา  ชุมนุม    กรรมการ 

   หน้าท่ี 1. จัดโรงอาหารให้มีปริมาณเพียงพอกับผู้ใช้บริการ มีครุภัณฑ์ประจําโรงอาหาร อุปกรณ์  
     เครื่องด่ืมเครื่องใช้และเครื่องอํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ จัดโรงอาหารได้อย่าง 

    เหมาะสม สะอาด ถูกหลักอนามัย มีความเป็นระเบียบสวยงาม มีโต๊ะ เก้าอี้สําหรับ
รับประทานอาหารสําหรับครูและนักเรียนอย่างเพยีงพอ มีระบบการถ่ายเทอากาศท่ีดี มีระบบการรักษาความสะอาดท่ีได้
มาตรฐาน 
           2. รับผิดชอบตรวจตรา ดูแล การจัดน้ําด่ืมท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะ 



           3. วางแผนและดําเนินการในการให้บริการอาหารในกรณีท่ีโรงเรียนมีกิจกรรมโอกาส 
ต่าง ๆ เช่น งานเล้ียงสังสรรค์ งานต้อนรับผู้มาเยือน 
          4. จัดป้ายนิเทศ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารและเครื่องด่ืม 

                 14. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
  1. นางสาวศิริรัตน์  สัมฤทธิ์  ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
  2. ครูประจําช้ันอนุบาลถึงประถมศึกษาปีท่ี 6   กรรมการ 

                     หน้าท่ี  ดําเนินงาน ติดต่อประสานงาน จัดทําประวัติผู้รับประกัน รายงานงานประกันชีวิต 
นักเรียน 

    15.  งานบริการสาธารณะ 
  1. นางสาวศิริรัตน์  สัมฤทธิ์  ตําแหน่ง ครู  หัวหน้า 
  2. นายทวี วรชินา   ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
  3. นางสุพรรษา  แก้วปิยทรัพย์ ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
  4. นายสรณวร   วีระเดชา  ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 
  5. นางสาวอรอนันท์  ศรไชยญาติ ตําแหน่ง ครู  กรรมการ 

 6. นายธีรพงษ์  ประสากุล  ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง กรรมการ  
 หน้าท่ี  อํานวยความสะดวก ติดต่อประสานงาน ดําเนินงาน เกี่ยวกับงานบริการสาธารณะให้ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
 

ท้ังนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายงาน ศึกษาขอบข่ายภารกิจตามพรรณนา
งานท่ีกําหนด ให้เกิดความเข้าใจพร้อมปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบข่ายและภารกิจด้วยความต้ังใจ เสียสละ
เวลาให้กับ ทางราชการ ปฏิบัติหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพต่อการศึกษาอย่างสูงสุด บังเกิดผลดีต่อนักเรียน 
โรงเรียนและทางราชการต่อไป 

 
   ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี    14  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

  ส่ัง ณ วันท่ี 14  มิถุนายน   พ.ศ. 2564 

 

        (นางสาวเพ็ญศรี  ชินตาปัญญากุล) 

                  ผู้อํานวยการโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
  























 


