
 

 

 

ค าส่ังโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 
ท่ี  22   / 2561 

 

เรื่อง   การมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบ ในปีการศึกษา 2561 
………………………………………….. 

 ตามท่ีโรงเรียนอนุบาลคลองหาด  ได้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการครู         
และลูกจ้างประจ า  เพื่อให้การปฏิบัติงานในปีการศึกษา  2561  ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าโรงเรียน
อนุบาลคลองหาด  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  จึงมี ค าส่ังมอบหมายงานให้ข้าราชการครู
และลูกจ้างประจ าปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้   

1. นางอัญญาณา    โสดาราม  ได้รับมอบหมายงานดังนี้  
 ปฏิบัติหน้าท่ี  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน  ในกรณีท่ีผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการไม่อยู่
และปฏิบัติหน้าท่ี  ตามท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 1. งานปฏิบัติการสอน 
  1.1 ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2  
  1.2 ครูผู้สอนวิชาศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  
  1.3 ครูผู้สอนวิชาดนตรี  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5-6 

1.4  ครูผู้สอนวิชาลูกเสือ  ช้ันประถมศึกษาปี 3/2 
1.5 จัดท าวิเคราะห์หลักสูตร  ก าหนดหน่วยการเรียนรู้  แผนการเรียนรู้ ป. 4-6 
1.6 จัดท าเอกสารธุรการประจ าห้อง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2 
1.7 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ป.3/2 

2. งานพิเศษ 
  2.1 ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป 
  2.2 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง ลงทะเบียนครุภัณฑ์  ท่ีดิน    
       และส่ิงก่อสร้าง 
  2.3 หัวหน้าวิชาการช่วงช้ันท่ี 1 
  2.4 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานท่ี 
  2.5 หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

2.6 หัวหน้างานระบบดูแลนักเรียน 
2.7 เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ร้านค้า 
2.8 ครูเวรประจ าวันจันทร์ 

  2.9 ครูประจ ากลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ 
2.10 หัวหน้าฝ่ายเอกสารวิชาการ เก็บหลักฐานการเรียน  แบบ ปพ. ต่างๆ 

  2.11 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  2.12 หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียน 
  2.13 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.14 เจ้าหน้าท่ีงานการบริหารวิชาการเรื่องการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 



  2.15 เจ้าหน้าท่ีงานการบริหารทั่วไปเรื่อง การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
  2.16 ครูพัฒนาจิตวันจันทร์ ชุดท่ี 1 
  2.17 ครูฝ่ายทะเบียนนักเรียน 
  2.18 ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  2.19 ผู้ช่วยงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
 3. งานโครงการ 

 3.1 หัวหน้างานโครงการออมทรัพย์กับธนาคาร ธกส. 
  3.2 หัวหน้างานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3.3 หัวหน้างานโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะ 
3.4 ผู้ช่วยงานโครงการส่งเสริมสร้างนิสัยแห่งความดีสู่คุณธรรม  จริยธรรม 

  3.5 ผู้ช่วยงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  3.6 ผู้ช่วยโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
  3.7 ผู้ช่วยโครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านทัศนศิลป์ 
  3.8 ผู้ช่วยโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอนุรักษส่ิ์งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
  3.9 ผู้ช่วยโครงการห้องสมุดน่ารู้คู่เทคโนโลยี 

3.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย 

2. นางอัญชนา   พัฒนทองค า  ได้รับมอบหมายงานดังนี ้
 1. งานปฏิบัติการสอน 
  1.1 ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/2 
  1.2 จัดท างานธุรการในช้ันเรียน  ตลอดจนดูแลภาวะโภชนาการของนักเรียน 
  1.3 จัดท าวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ 

1.4 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย,สังคมศึกษา 
1.5 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/1 
1.6 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/1 
1.7  ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/1 
1.8 ครูผู้สอนวิชาลูกเสือ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/1  
1.9 ครูผู้สอนกิจกรรม  CM ซ่อมเสริม สะเต็ม กีฬา พัฒนาจิต ช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 1/1 

 2. งานพิเศษ 
  2.1 เจ้าหน้าท่ีสวัสดิการเงินกู้ 
  2.2 ครูเวรประจ าวันอังคาร 
  2.3 ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ 

2.4 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมการสอบธรรมสนามหลวง 
  2.5 ครูเวรสวดมนต์ชุดท่ี 2 
  2.6 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมการสอบธรรมะก้าวหน้า  

3. งานโครงการ 
  3.1 หัวหน้างานโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
  3.2 หัวหน้างานโครงการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.3 หัวหน้างานโครงการพฒันาทักษะการส่ือสารอ่าน เขียนรู้เรื่อง 

3.4 ผู้ช่วยงานโครงการส่งเสริมการออม 
3.5 ผู้ช่วยงานโครงการส่งเสริมสร้างนิสัยแห่งความดีสู่คุณธรรม  จริยธรรม 
3.6 ผู้ช่วยงานโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนศิลปะ 



3.7 ผู้ช่วยงานโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน 
3.8 ผู้ช่วยงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่สากล 
3.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย   

3. นางอาภาภรณ์   เกิดกุล  ได้รับมอบหมายงานดังนี ้
 1. งานปฎิบัติการสอน 
  1.1 ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/1 
  1.2 จัดท างานธุรการในช้ันเรียน  ตลอดจนดูแลภาวะโภชนาการของนักเรียน 
  1.3 จัดท าวิเคราะห์หลักสูตร  ก าหนดหน่วยการเรียนรู้  แผนการเรียนรู ้
  1.4 ครูผู้สอนวิชา แนะแนว ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/1 
  1.5 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

1.6 ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5-6 
1.7 ครูผู้สอนวิชาลูกเสือ    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/1 
1.8 ครูผู้สอนสะเต็ม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/1 
1.9 ครูผู้สอนกีฬา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/1 

2. งานพิเศษ 
  2.1 เจ้าหน้าท่ีประกันชีวิตโรงเรียน 

2.2 หัวหน้าแนะแนวโรงเรียน 
2.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
2.4 ครูเวรประจ าวันจันทร์ 
2.5 เจ้าหน้าท่ีงานการบริหารวิชาการเรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
2.6 ครูเวรสวดมนต์ชุดท่ี 1 
2.7 เจ้าหน้าท่ีสวัสดิการเงินกู้โรงเรียน 
2.8 ครูประจ าชมรมภาษาอังกฤษ 
2.9 หัวหน้าวิชาการช่วงช้ันท่ี 2 

3. งานโครงการ 
  3.1 หัวหน้างานโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  3.2 หัวหน้างานโครงการส่งเสริมสร้างนิสัยแห่งความดีสู่คุณธรรม  จริยธรรม 
  3.3 หัวหน้างานโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
  3.4 ผู้ช่วยงานโครงการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.5 ผู้ช่วยงานโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะ 
  3.6 ผู้ช่วยงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 
  3.7 ผู้ช่วยงานโครงการจัดการเรียนรู้สู่สากล 
  3.8 ผู้ช่วยงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ 
  3.10 ผู้ช่วยโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด 
  3.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย 

4. นางจิระวรรณ เชื้อสุข ได้รับมอบหมายงานดังนี ้
 1. งานปฎิบัติการสอน 
  1.1 ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/2 
  1.2 จัดท างานธุรการในช้ันเรียน ตลอดจนดูแลภาวะโภชนาการของนักเรียน 
  1.3 จัดท าวิเคราะห์หลักสูตร  ก าหนดหน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้ 



  1.4 ครูผู้สอนวิชาลูกเสือ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/2 
  1.5 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5,6  
  1.6 ครูผู้สอนกิจกรรมซ่อมเสริม สะเต็ม กีฬา พัฒนาจิต ป.5/2 

2. งานพิเศษ 
  2.1 หัวหน้าวิชาการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 
  2.2 หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บเอกสารทางวิชาการหลักฐานการเรียน แบบ ปพ. ต่างๆ 

2.3 หัวหน้างานบริหารวิชาการด้านการวัดผล  ประเมินผล และเทียบโอนการเรียน 
2.4 เจ้าหน้าท่ีงานธุรการกลุ่มนิเทศ การก ากับติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาจาก 
      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
2.5 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

  2.6 หัวหน้างานบริหารวิชาการเรื่อง  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
  2.7 หัวหน้างานบริหารวิชาการเรื่อง  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  2.8 เจ้าหน้าท่ีจัดท า ปพ.1,ปพ.3 ของนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
  2.9  เจ้าหน้าท่ีจัดท า  ปพ.1 ส าหรับนักเรียนท่ีย้ายออก 
  2.10 ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง 
  2.11 เวรสวดมนต์วันศุกร์ ชุดท่ี 5 
  2.12 ครูเวรประจ าวันศุกร์ 
  2.13 จัดท ารายงานข้อมูลจุดเน้นทักษะการอ่าน 

3. งานโครงการ 
  3.1 หัวหน้างานโครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 
  3.2 หัวหน้างานโครงการนิทรรศการและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  3.3 หัวหน้างานโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
  3.4 ผู้ช่วยโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   

3.5 ผู้ช่วยงานโครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยในโรงเรียน 
   3.6 ผู้ช่วยงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย 

5. นายประสงค์  เชื้อสุข ได้รับมอบหมายงานดังนี ้
 1. งานปฎิบัติการสอน 
  1.1 ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 
  1.2 ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2-6 
  1.3 ครูผู้สอนวิชาการงาน (งานเกษตร) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
  1.4 ครูผู้สอนวิชาลูกเสือ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 
  1.5 ครูผู้สอนกิจกรรมซ่อมเสริม สะเต็ม กีฬา  พัฒนาจิต ป.5/1 

1.6 จัดท าวิเคราะห์หลักสูตร  ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้   
 2. งานพิเศษ 
  2.1 หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครูประจ าห้องพลศึกษา 
  2.2 ครูประจ าห้องพลศึกษา 
  2.3 ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง 
  2.4 ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานท่ี 
  2.5 รับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงและสวนเกษตรพอเพียง 
  2.6 ครูเวรประจ าวันศุกร์ 



  2.7 ครูเวรสวดมนต์ อบรมนักเรียนวันศุกร์ ชุดท่ี 5 
  2.8 รับผิดชอบกลุ่มยุวเกษตร 
  2.9 ผู้ดูแลคัดแยกขยะในโรงเรียน 
 3. งานโครงงาน 
  3.1 หัวหน้างานโครงการส่งเสริมพลานามัยในโรงเรียน 
  3.2 หัวหน้างานโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.3 หัวหน้างานโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 

3.4 ผู้ช่วยงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
3.5 ผู้ช่วยงานโครงการนิทรรศการและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

  3.6 ผู้ช่วยงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
3.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย 

6. นางสายสุนีย์ ท้าวน้อย  ได้รับมอบหมายงานดังนี ้
 1. งานปฏิบัติการสอน 
  1.1 ครูประจ าช้ันปฐมวัยปีท่ี 3/2 
  1.2 จัดท างานธุรการในช้ันเรียน  ตลอดจนดูแลภาวะโภชนาการของนักเรียน 
  1.3 จัดท าวิเคราะห์หลักสูตร  ก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์  แผนการจัดประสบการณ์ 
 2. งานพิเศษ 
  2.1 หัวหน้างานวิชาการระดับปฐมวัย 
  2.2 เจ้าหน้าท่ีพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง  ลงรายการบัญชีและเบิก – จ่ายพัสดุ ประเภทงบด าเนินการ 

2.3 เจ้าหน้าท่ีงานเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 
  2.4 เจ้าหน้าท่ีงานการบริหารงบประมาณเรื่อง  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
  2.5 เจ้าหน้าท่ีงานเอกสารหลักฐานขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
  2.6 เจ้าหน้าท่ีงานเอกสารหลักฐานขอเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุใช้สอย 

2.7 หัวหน้าศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 
  2.7 หัวหน้างานประสานงานชมรมปฐมวัยอ าเภอคลองหาด 
  2.9 เจ้าหน้าท่ีงานการบริหารทั่วไปประสานราชการกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอื่น   
เกี่ยวกับงานปฐมวัย 
  2.10 ครูเวรประจ าวันศุกร์ 

2.11 เจ้าหน้าท่ีงานการบริหารวิชาการเรื่อง การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ 
       กับสถานศึกษาอื่น 

3. งานโครงการ 
  3.1 หัวหน้างานโครงการพฒันาศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 
  3.2 หัวหน้างานโครงการหนูนอ้ยคนดี 
  3.3 ผู้ช่วยงานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  3.4 ผู้ช่วยงานโครงการบริหารและจัดการศึกษา สายช้ันปฐมวัย 
  3.5 ผู้ช่วยงานโครงการสนุกกับภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย 
  3.6 ผู้ช่วยงานโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปะเด็กปฐมวัย 

3.7 ผู้ช่วยงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

3.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย 
 



7. นางสาวจุฑาวรรณ หันทะยุง ได้รับมอบหมายงานดังนี ้
1. งานปฏิบัติการสอน 

  1.1  ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/2 จ านวนช่ัวโมงท่ีสอนต่อสัปดาห์  21  ช่ัวโมง 
  1.2  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  สอนวิชาการงาน ป.1,วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ป.1,กีฬา ป.6/1,วิชาสังคม ป.
1/2,วิชาประวัติศาสตร์ ป.1/2,วิชาสังคม ป.2/2,วิชาประวัติศาสตร์ ป.2/2  
                     1.3 เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1.4 จัดท าวิเคราะห์หลักสูตร  ก าหนดหน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

2. งานพิเศษ 
2.1  เจ้าหน้าท่ีธุรการงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มนโยบายและแผน 

                 2.2  เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 2.3  เจ้าหน้าท่ีเว็บไซด์ของโรงเรียน/จัดท าสถิติ 

2.4  เจ้าหน้าท่ีข้อมูลนักเรียน DMC 
        2.5  เจ้าหน้าท่ีอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
    2.6  ครูเวรประจ าวันพฤหัสบดี 
         2.7  เจ้าหน้าท่ีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
         2.8  เจ้าหน้าท่ีพัฒนาระบบเครือข่ายการศึกษา 
   2.9  เจ้าหน้าท่ีงานบริหารทั่วไปเรื่องงานสารสนเทศ 
   2.10 เจ้าหน้าท่ีธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
   2.11 ครูเวรพัฒนาจิต ชุดท่ี 4 
 3 งานโครงการ 

3.1  หัวหน้างานโครงการผลิตส่ือการเรียนรู้และจัดหาส่ือเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ 
3.2 หัวหน้างานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย 

  3.3 ผู้ช่วยงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
  3.4 ผู้ช่วยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมและวิจัย 

8. นางสาวนิภาพร  หวังเชิดกลาง   ได้รับมอบหมายงานดังนี ้
 1. งานปฎิบัติการสอน 
  1.1 ครูผู้สอนกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ  กีฬา พัฒนาจิต ป.6/2 
  1.2 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-6 
  1.3 ครูผู้สอนวิชาลูกเสือ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2 

2. งานพิเศษ 
2.1 เจ้าหน้าท่ีการเงินโรงเรียน 
2.2 เลขานุการศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา                

อ าเภอคลองหาด 
  2.3 เจ้าหน้าท่ีด าเนินการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศ 
  2.4 เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการทางภาษา 

 2.5 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2.6 ครูเวรประจ าวันอังคาร เวรสวดมนต์ชุดท่ี 2 
2.7 ครูธุรการฝ่ายการเงินและสินทรัพย์ 
2.8 ครูประจ าชมรมภาษาอังกฤษ 



2.9 จัดท ารายงานข้อมูลจุดเน้นทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
3. งานโครงการ 

  3.1 หัวหน้าโครงการจัดการเรียนรู้สู่สากล 
  3.2 หัวหน้าโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ  
  3.3 ผู้ช่วยโครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารโดยครูอาสาสมัครชาวต่างชาติ  
  3.4 ผู้ช่วยโครงการพัฒนาผู้สอนและนักเรียนแกนน าเพื่อพูดส่ือสารภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ 
  3.5 ผู้ช่วยโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด 
  3.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย   

9. นางสาวสุพัตรา  ครประสี  ได้รับมอบหมายงานดังนี ้
 1. งานปฎิบัติการสอน 
  1.1 ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2 
  1.2 จัดท างานธุรการในช้ันเรียน   ตลอดจนดูแลรับผิดชอบงานภาวะโภชนาการของนักเรียน 
  1.3 จัดท าวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดหน่วยการเรียนรู้  แผนการเรียนรู้ 

1.4 ครูผู้สอน คณิตศาสตร์ ป.5-6  
  1.5 ครูผู้สอนวิชาลูกเสือ,กีฬา,พัฒนาจิต  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2 
  1.6 ครูผู้สอนชมรมนาฎศิลป์   

2. งานพิเศษ 
2.1 เจ้าหน้าท่ีอาหารกลางวัน 

 2.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  2.3 ครูเวรประจ าวันพฤหัสบดี 
  2.4 ครูเวรสวดมนต์ทุกวันพฤหัสบดี ชุดท่ี 4 
 3. งานโครงการ 

3.1 หัวหน้างานโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรูสู่้กระบวนการคิด 
  3.2 หัวหน้างานโครงการอาหารกลางวัน 
  3.3 ผู้ช่วยโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และอนุรักษ์วฒันธรรมไทย 
  3.4 ผู้ช่วยงานโครงการจัดการเรียนรู้สู่สากล 
  3.5 ผู้ช่วยงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3.6 ผู้ช่วยงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  3.7 ผู้ช่วยงานโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 
  3.8 ผู้ช่วยงานโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
  3.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. นางสาวมยุรัตน์  ภาษี   ได้รับมอบหมายงานดังนี ้
 1. งานปฎิบัติการสอน 
  1.1 ครูประจ าช้ันปฐมวัยปีท่ี 2/1 
  1.2 จัดท างานธุรการในช้ันเรียน  ตลอดจนดูแลรับผิดชอบงานภาวะโภชนาการของนักเรียน 
  1.3 จัดท าวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดหน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. งานพิเศษ 
  2.1 หัวหน้างานธุรการของโรงเรียน 
        2.1.1 จัดท าค าส่ังโรงเรียน 
        2.1.2 จัดท าบันทึกบัญชีลงเวลาของข้าราชการครูประจ าวัน จัดท าแบบบันทึกการอยู่เวร
ประจ าวัน จัดท าแบบบันทึกสถิตินักเรียน จัดท าแบบบันทึกการขออนุญาตไปราชการ จัดท าแบบค าร้องต่าง ๆ 
  2.2 หัวหน้างานจัดท าบัญชีเงินเบ็ดเตล็ด 
  2.3 กรรมการตรวจรับพัสดุ 
  2.4 ผู้ช่วยงานวิชาการสายช้ันปฐมวัย 
  2.5 ผู้ช่วยฝ่ายบริการและต้อนรับประจ าโรงเรียน 
  2.6 ครูเวรประจ าวันพฤหัสบดี 
  2.7 ครูผู้ดูแลรับผิดชอบจัดท าเอกสาร/รับสมัครนักเรียนในระดับช้ันปฐมวัย 

3. งานโครงการ 
  3.1 หัวหน้าโครงการบริหารจัดการศึกษาสายช้ันปฐมวัย 
  3.2 หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 
  3.3 ผู้ช่วยโครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางนาฏศิลป์ 

3.4 ผู้ช่วยโครงการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 
  3.5 ผู้ช่วยโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านวิทย์  คณิตศาสตร์ ส าหรับเด็กปฐมวัย 
  3.6 ผู้ช่วยงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

3.7 ผู้ช่วยงานโครงการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
  3.8 ผู้ช่วยงานโครงการหนูน้อยคนดี 
  3.9 ผู้ช่วยงานโครงการสนุกกับภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย 
  3.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย 

11. นางสาวอุ้มพร  นวนนุกูล  ได้รับมอบหมายงานดังนี ้
 1. งานปฎิบัติการสอน 
  1.1 ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 
  1.2 จัดท างานธุรการในช้ันเรียน  ตลอดจนดูแลรับผิดชอบงานภาวะโภชนาการของนักเรียน 
  1.3 จัดท าวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดหน่วยการเรียนรู้  แผนการเรียนรู้ 
  1.4 สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จ านวน 21 ช่ัวโมง 
 2. งานพิเศษ 

2.1 เจ้าหน้าท่ีธุรการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา  จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต 1 

 2.2 เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานอื่น ๆ 
 2.3 ครูเวรประจ าวันพุธ 
 2.4 ครูเวรสวดมนต์ทุกวันพุธ ชุดท่ี 3 
 2.4 ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง  



3. งานโครงการ 
 3.1 หัวหน้างานโครงการงานประชาสัมพันธ์โรงเรยีน 
 3.2 หัวหน้างานโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  3.3 หัวหน้างานโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 
  
12. นางสาวจารุวรรณ  วงศ์วรรณ  ได้รับมอบหมายงานดังนี ้
 1. งานปฎิบัติการสอน 
  1.1 ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/2 
  1.2 จัดท างานธุรการในช้ันเรียน  ตลอดจนดูแลรับผิดชอบงานภาวะโภชนาการของนักเรียน 
  1.3 จัดท าวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดหน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.4 ครูผู้สอนวิชาศิลปศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-4 
  1.5 ครูผู้สอนวิชาดนตรี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-4 
  1.6 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/1 
  1.7 ครูผู้สอนวิชาลูกเสือ สะเต็ม กีฬา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/2 
  1.8 ครูผู้สอนชมรมนาฏศิลป์ ช้ัน ป.4 - ป.6 
 2. งานพิเศษ 
  2.1 ครูผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกซ้อมและการแสดงนาฏศิลป์ของโรงเรียน 

2.2 เจ้าหน้าท่ีงานธุรการกลุ่มอ านวยการและเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานอื่น ๆ จากส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

2.3 ครูเวรประจ าวันจันทร์ 
2.4 ครูเวรสวดมนต์ทุกวันจันทร์ ชุดท่ี 1 
2.5 ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีห้องพยาบาล 
2.6 จัดท ารายงานข้อมูลจุดเน้นด้านความสะอาด 

3. งานโครงการ 
 3.1 หัวหน้าโครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางนาฏศิลป์ 
 3.2 หัวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 

3.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย 

13. นางสาวถวิลวดี  ขันโอราฬ ได้รับมอบหมายงานดังนี ้
 1. งานปฎิบัติการสอน 
  1.1 ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/2 

1.2 จัดท างานธุรการในช้ันเรียน  ตลอดจนดูแลรับผิดชอบงานภาวะโภชนาการของนักเรียน 
  1.3 จัดท าวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดหน่วยการเรียนรู้  แผนการเรียนรู ้

1.4  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/2     
1.5  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ป. 4/1,4/2 
1.6 ครูผู้สอนสอนกิจกรรมซ่อมเสริม สะเต็ม พัฒนาร่างกาย ลูกเสือเนตรนารี พัฒนาจิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/2  รวม 21 ช่ัวโมง 

 2. งานพิเศษ 
  2.1 เจ้าหน้าท่ีงานอนามัยโรงเรียน/ห้องพยาบาล 
  2.2 ครูเวรวันพฤหัสบดี 
  2.3 ครูเวรสวดมนต์ทุกวันพฤหัสบดี ชุดท่ี 4  
 3. งานโครงการ  



  3.1 หัวหน้างานโครงการต้นแบบการคัดลายมือ 
  3.2 หัวหน้างานโครงการส่งเสริมรักษ์สุขภาพ 
  3.3 ผู้ช่วยโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ 
  3.4 ผู้ช่วยโครงการพัฒนาทักษะการส่ือสารอ่านเขียนรู้เรื่อง 
  3.5 ผู้ช่วยโครงการส่งเสริมการออม 
  3.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย 
 
 

14. นางสาวนัฐภรณ์ อันชัยศรี ได้รับมอบหมายงานดังนี ้
 1. งานปฎิบัติการสอน 
  1.1 ครูประจ าช้ันปฐมวัยปีท่ี 2/2 
  1.2 จัดท างานธุรการในช้ันเรียน  ตลอดจนดูแลรับผิดชอบงานภาวะโภชนาการของนักเรียน 
  1.3 จัดท าวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดหน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. งานพิเศษ 
           2.1 เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนาบุคลากร 

          2.2 เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บและลงทะเบียนเกียรติบัตร 
3. งานโครงการ 
          3.1 หัวหน้าโครงการภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย 

15. นางสาวจามาพร จ าปาวงษ์ ได้รับมอบหมายงานดังนี ้
 1. งานปฎิบัติการสอน 
  1.1 ครูประจ าช้ันปฐมวัยปีท่ี 1 
  1.2 จัดท างานธุรการในช้ันเรียน  ตลอดจนดูแลรับผิดชอบงานภาวะโภชนาการของนักเรียน 
  1.3 จัดท าวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดหน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. งานพิเศษ 
  2.1 ดูแลรับผิดชอบอาหารเสริมนม 
 3. งานโครงการ 
  3.1 หัวหน้าโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก 
 
16. นางสาวชัชฎาภรณ์  แหวนเงิน  ได้รับมอบหมายงานดังนี ้
 1. งานปฏิบัติการสอน 
  1.1 ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/1 
  1.2 จัดท าเอกสารธุรการชั้นเรียน 
  1.3 จัดท าวิเคราะห์หลักสูตร  ก าหนดหน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. งานพิเศษ 
  2.1 ครูเวรประจ าวันศุกร์ 
  2.2 ครูผู้ดูแลกองทุนสวัสดิการพัฒนาทีมงาน 
 3. งานโครงการ 
  3.1 หัวหน้าโครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารโดยครูอาสาสมัครชาวต่างชาติ 
  3.2 หัวหน้าโครงการพัฒนาครูผู้สอนและนักเรียนแกนน า  เพื่อการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษกับ
ชาวต่างชาติ 



  3.3 ผู้ช่วยโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
  3.4 ผู้ช่วยโครงการผลิตสู่การเรียนรู้และจัดหาส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และบริหารจัดการ 
  3.5 ผู้ช่วยโครงการส่งเสริมการใช้ส่ือการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย 
  3.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย  
 
17. นางสาวอัญชลี  เขยเป็นสี  ได้รับมอบหมายงานดังนี ้
 1.  งานปฏิบัติการสอน 
  1.1 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-4 
  1.2 จัดท าวิเคราะห์หลักสูตร  ก าหนดหน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. งานพิเศษ 
  2.1 ครูเวรประจ าวันจันทร์ 
  2.2 ธุรการโรงเรียน 
  2.3 จัดท ารายงานข้อมูลจุดเน้นทักษะกระบวนการคิด 
 3. งานโครงการ 
  3.1 หัวหน้าโครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  3.2 หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและสนใจ 
  3.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย 
 
18. นางสาวบุปผวรรณ  วีระกิติกุล  ได้รับมอบหมายงานดังนี ้
 1.  งานปฏิบัติการสอน 
  1.1 ครูประจ าช้ันปฐมวัยปีท่ี 3/1 
  1.2 จัดท าเอกสารธุรการชั้นเรียน  ตลอดจนดูแลภาวะโภชนาการของนักเรียน 

 1.3 จัดท าวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ แผนการจัดประสบการณ์ 
2. งานพิเศษ 
 1.1 ครูเวรประจ าวันจันทร์ 
 1.2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
 1.3 เจ้าหน้าท่ีบันทึกวาระประชุม  
3. งานโครงการ 
 3.1 หัวหน้าโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 3.2 หัวหน้าโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านวิทย์-คณิตส าหรับเด็กปฐมวัย 
 3.3 ผู้ช่วยโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปฐมวัยต้นแบบ 
 3.4 ผู้ช่วยโครงการหนูน้อยคนดี 
 3.5 ผู้ช่วยโครงการบริหารจัดการศึกษาสายช้ันปฐมวัย   

3.6 ผู้ช่วยโครงการพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 
3.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย 
 

19. นางสาวทิพย์สุดา  สีอ่อน  ได้รับมอบหมายงานดังนี ้
 1.  งานปฏิบัติการสอน 
  1.1 ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/1 



  1.2 จัดท าเอกสารธุรการชั้นเรียน  ตลอดจนดูแลภาวะโภชนาการของนักเรียน 
 1.3 จัดท าวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ แผนการจัดประสบการณ์ 
 1.4 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/1 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/2 
 1.5 ครูผู้สอนวิชาสังคม,วิชาประวัติศาสตร์,วิชาลูกเสือ,ซ่อมเสริม,สะเต็ม,พัฒนาจิตและกีฬา ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2/1 
 
 
 

2. งานพิเศษ 
 2.1 เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 
 2.2 ครูเวรประจ าวันอังคาร ครูสวดมนต์ทุกวันอังคารชุดท่ี 2 
 2.3 ครูผู้รับผิดชอบงานดูแลพี่เล้ียงเด็กพิการ 
3. งานโครงการ 
 3.1 หัวหน้าโครงการห้องสมุดน่ารู้คู่เทคโนโลยี 
 3.2 หัวหน้าโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
 3.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย 

20. นางธิติพร  สุทารส  ได้รับมอบหมายงานดังนี้  
(ปฏิบัติหน้าท่ีโรงเรียนอนุบาลคลองหาด สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 
 1. งานปฎิบัติการสอน 

1.1 ครูประจ าช้ันปฐมวัยปีท่ี 2 
1.2 จัดท าธุรการในช้ันเรียน ตลอดจนดูแลภาวะโภชนาการของนักเรียน 
1.3 จัดท าวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ แผนการจัดประสบการณ์ 
1.4 จัดท าประเมินพัฒนาการนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยช้ันอนุบาลปีท่ี 2 

2. งานพิเศษ 

2.1 รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ 
2.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
2.3 เจ้าหน้าท่ีพัสดุโรงเรียน 
2.4 เจ้าหน้าท่ีการเงินโรงเรียน 
2.5 เจ้าหน้าท่ีงานการบริหารงบประมาณ เรื่อง การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
2.6 เจ้าหน้าท่ีธุรการกลุ่มนโยบายและแผน จาก สพป.สระแก้ว เขต 1 
2.7 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานท่ี ดูแลอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
2.8 งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.9 งานประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดับทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

3. งานโครงการ 
               3.1  โครงการบริหารและจัดการศึกษาสายช้ันปฐมวัย 
               3.2  โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 
               3.4  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
               3.5  โครงการจ้างครูผู้สอน บุคลากร เพื่อบริหารงานโรงเรียน 



               3.6  ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย 

21. นางยุวดี  สืบส าราญ ได้รับมอบหมายงานดังนี้(ปฏิบัติหน้าท่ีโรงเรียนอนุบาลคลองหาดสาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 
1.งานปฏิบัติการสอน      

 1.1 ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 – 6 
                      1.2 จัดท างานธุรการในช้ันเรียน ตลอดจนดูแลภาวะโภชนาการของนักเรียน 
                      1.3 จัดท าวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ แผนการจัดประสบการณ์ 
                      1.4 ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 
                      1.6 ครูผู้สอนกิจกรรมวิชาลูกเสือ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
                      1.7 ครูผู้สอนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
                      1.8 เป็นครูผู้ช่วยการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6 
              2. งานพิเศษ         

  2.1 หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 
2.2 หัวหน้างานธุรการโรงเรียน 
2.3 เจ้าหน้าท่ีงานระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) 
2.4 เจ้าหน้าท่ีงานอาหารกลางวันโรงเรียน 
2.5 เจ้าหน้าท่ีดูแลอาหารเสริม(นม) 
2.6 ผู้ช่วยงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.7 ผู้ช่วยฝ่ายดูแลงานอาคารสถานท่ี 
2.8 ครูเวรประจ าวันจันทร์ 
2.9 ครูเวรสวดมนต์ประจ าวันศุกร์ 
2.10 เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียนนักเรียน (Schoolmis) 
2.11 หัวหน้าชมรมเศรษฐกิจพอเพียง 

    3. งานโครงการ 
3.1  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

           3.2  โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
           3.3  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา     
           3.4  โครงการทักษะการส่ือสาร การอ่าน การเขียน 
           3.5  โครงการอาหารกลางวัน 
            3.6  ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีผู้บริหารมอบหมาย 

22. นางสาวเจษฏาภรณ์   มณีศรี    ได้รับมอบหมายงานดังนี ้
(ปฏิบัติหน้าท่ีโรงเรียนอนุบาลคลองหาดสาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 

1. งานปฎิบัติการสอน 
1.1 ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 และ 4 
1.2 จัดท างานธุรการในช้ันเรียน ตลอดจนดูแลภาวะโภชนาการของนักเรียน 

                1.3 จัดท าวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ แผนการจัดประสบการณ์ 
                1.4 ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 และ 4 
                1.5 เป็นครูผู้ช่วยการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 - 4 
                1.6 ครูผู้สอนกิจกรรมวิชาลูกเสือ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 
                1.7 ครูผู้สอนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 3 
                1.8 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสอนซ่อมเสริมช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3       



        2. งานพิเศษ             
2.1  หน้าท่ีงานอนามัยโรงเรียน 
2.2  เจ้าหน้าท่ีงานสหกรณ์ร้านค้า 
2.3  เจ้าหน้าท่ีธุรการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา 
2.4  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีงานอาหารกลางวันโรงเรียน 
2.5  ผู้ช่วยฝ่ายดูแลงานอาคารสถานท่ี 
2.6  ครูเวรประจ าวันอังคาร 
2.7   ครูสวดมนต์ประจ าวันศุกร์ 

 
    3. งานโครงการ 

                3.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยในโรงเรียน 
                3.2 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
                3.3 โครงการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
                3.4 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด 
                3.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีผู้บริหารมอบหมาย 
                3.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีผู้บริหารมอบหมาย 

23. นางสาวเกศรา   แดงแก่นคอย    ได้รับมอบหมายงานดังนี ้
(ปฏิบัติหน้าท่ีโรงเรียนอนุบาลคลองหาดสาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 

1. งานปฎิบัติการสอน 
1.1 ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  

                 1.2 จัดท างานธุรการในช้ันเรียน ตลอดจนดูแลภาวะโภชนาการของนักเรียน 
                1.3 จัดท าวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ แผนการจัดประสบการณ์ 
                 1.4 ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
        1.5 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
                 1.6 ครูผู้สอนกิจกรรมวิชาลูกเสือ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- 3 
                  1.7 ครูผู้สอนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- 3 
            2. งานพิเศษ                                      

2.1 เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
2.2 เจ้าหน้าท่ีงานธุรการกลุ่มงานอ านวยการ และงานอื่น ๆ 
2.3 เจ้าหน้าท่ีงานการบริหารทั่วไปเรื่อง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.4 เจ้าหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

       2.5 ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 
                 2.6 ผู้ช่วยฝ่ายดูแลงานอาคารสถานท่ี 

2.7 ผู้ช่วยชมรมอ่านเขียน  เรียนไทย ป.1-3 
2.8 ครูเวรประจ าวันพุธ 

            2.9 ครูสวดมนต์ประจ าวันศุกร์ 
3. งานโครงการ 

               3.1 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
               3.2 โครงการส่งเสริมการใช้ส่ือสารการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย 
               3.3 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
               3.4 โครงการจัดการเรียนรู้สู่สากล      



               3.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีผู้บริหารมอบหมาย 

24. นายสุวัฒน์  นวนปักษ ี  ได้รับมอบหมายงานดังนี ้
(ปฏิบัติหน้าท่ีโรงเรียนอนุบาลคลองหาดสาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 

2. งานปฎิบัติการสอน 
1.1 ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  

                 1.2 จัดท างานธุรการในช้ันเรียน ตลอดจนดูแลภาวะโภชนาการของนักเรียน 
                 1.3 จัดท าวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ แผนการจัดประสบการณ์ 
                 1.4 ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
        1.5 ครูผู้สอนกิจกรรมวิชาลูกเสือ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
                  1.7 ครูผู้สอนชมรมเศรษฐกิจพอเพียง  ป.4 - 6 
            2. งานพิเศษ                                      

2.1  เจ้าหน้าท่ีงานธุรการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
2.2  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีงานการเงินและพัสดุ 

                 2.3  ผู้ช่วยฝ่ายดูแลงานอาคารสถานท่ี 
2.4  ผู้ช่วยงานฝ่ายวิชการ 
2.5  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีงานระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) 

       2.6  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีงานทะเบียนนักเรียน (Schoolmis) 
       2.7  ครูเวรประจ าวันพฤหัสบดี 

            2.8  ครูสวดมนต์ประจ าวันศุกร์ 
3. งานโครงการ 

                 3.1 โครงการโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                 3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ  
                 3.3  โครงการปฏิบัติงานตามพระราชด าริ  
                 3.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีผู้บริหารมอบหมาย 

25. นางสาวภีมลาวีต์  บุญมีรัตน์  ได้รับมอบหมายงานดังนี ้
(ปฏิบัติหน้าท่ีโรงเรียนอนุบาลคลองหาดสาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 

1. งานปฎิบัติการสอน 
1.1 ครูประจ าช้ันอนุบาลปี 1  

                 1.2 จัดท างานธุรการในช้ันเรียน ตลอดจนดูแลภาวะโภชนาการของนักเรียน 
                 1.3 จัดท าวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ แผนการจัดประสบการณ์       
            2. งานพิเศษ                                      

2.1  เจ้าหน้าท่ีงานธุรการโรงเรียน รับ-ส่ง โต้ตอบหนังสือราชการทุกกลุ่มงาน 
2.2  ผู้ช่วยฝ่ายดูแลงานอาคารสถานท่ี 
2.4  ครูเวรประจ าวันศุกร์ 

            2.5  ครูสวดมนต์ประจ าวันศุกร์ 
   3. งานโครงการ 

                   3.1  หัวหน้าโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านวิทย์ คณิต ส าหรับเด็กปฐมวัย 
                   3.2  หัวหน้าโครงการหนูน้อยคนดี 
                   3.3  หัวหน้าโครงการสนุกกับภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย 
                  3.4  ผู้ช่วยงานโครงการบริหารและจัดการศึกษา สายช้ันปฐมวัย 



                   3.5  ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีผู้บริหารมอบหมาย   

26. นายวิโรจน์     ไกรจะบก ได้รับมอบหมายงานดังนี ้
 1. งานประจ า 
  1.1 มีหน้าท่ี  เปิด – ปิด อาคารเรียน 
  1.2 มีหน้าท่ีท าความสะอาดบริเวณอาคารเรียน  ห้องน้ า ห้องส้วม ห้องธุรการ และพื้นท่ี 

     บริเวณในโรงเรียน 
  1.3 มีหน้าท่ีซ่อมแซมอุปกรณ ์ โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องเล่นสนาม อาคารเรียน              
                 อาคารประกอบ ให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
  1.4 มีหน้าท่ีบริการข้าราชการครูในโรงเรียนเกี่ยวกับงานราชการ 
  1.5 มีหน้าท่ีดูแลตกแต่งสวนหย่อมหน้าอาคารเรียนและรักษาอาคารเรียน ต้นไม้ ตัดหญ้าให้ 

      อยู่ในความเรียบร้อยและสะอาดอยูเ่สมอ 
  1.6 ปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีราชการอย่างเคร่งครัด 
  1.7 ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับงานโยธา และงานช่างต่างๆ 
  1.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย 
 
27. นายก าจัด นามลี ได้รับมอบหมายงานดังนี้ (ปฏิบัติหน้าท่ีโรงเรียนอนุบาลคลองหาดสาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 
 1. งานประจ า 
  1.1 มีหน้าท่ี  เปิด – ปิด อาคารเรียน 
  1.2 มีหน้าท่ีท าความสะอาดบริเวณอาคารเรียนและพื้นท่ีบริเวณในโรงเรียน 
  1.3 มีหน้าท่ีประกอบอาหาร 

1.4 มีหน้าท่ีซ่อมแซมอุปกรณ ์ โต๊ะ  เก้าอี้  วัสดุ  ครุภัณฑ์  เครื่องเล่นสนาม  อาคารเรียน   
                          อาคารประกอบอาหาร  ให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
  1.5 มีหน้าท่ีบริการข้าราชการครูในโรงเรียนเกี่ยวกับงานราชการ 
  1.6 มีหน้าท่ีดูแลตกแต่งสวนหย่อมหน้าอาคารเรียนและรักษาอาคารเรียน ต้นไม้ให้อยู่ใน 

      ความเรียบร้อยและสะอาดอยูเ่สมอ 
  1.7 ปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีราชการอย่างเคร่งครัด 
  1.8 ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับงานโยธาและงานช่างต่างๆ 
  1.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารหรือรักษาการณ์มอบหมาย 
 2. งานพิเศษ 
  2.1 ผู้ช่วยงานโครงการปฏิบัติงานตามโครงการพระราชด าริ 

  ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังทุกคนถือปฏิบัติตามค าส่ังโดยเคร่งครัดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ         
อย่าให้เกิดความเสียหาย  หากมีปัญหาหรืออุปสรรคให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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                                                ( นายอนนท์   หันทยุง ) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 


