
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบุคลากร 



วิสัยทัศน์ 
  

            “สร้างทีมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า พัฒนาขุมความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูองค์กร 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล” 

 
พันธกิจ 
 

 1. สรรหาบรรจุและแต่งตั้งด้วยความเที่ยงธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา 
      2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความสามารถ มีศักยภาพการปฏิบัติงานและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
      3. ให้บริการด้านงานทะเบียนประวัติด้วยความถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว 
     4. ส่งเสริม พัฒนาและปลูกฝังบุคลากรให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ตามวิชาชีพ
หรืองานอาชีพ 
             เป็นผู้ด ารงชีพชอบ มีวินัย และด าเนินงานนิติการด้วยความเป็นธรรมถูกต้อง 
      5. อ านวยความสะดวกด้านสวัสดิการเป็นที่พึงพอใจของบุคลากร ภายใต้ขอบเขตของ
หลักเกณฑ์ระเบียบ 
              กฎหมาย 
      6. ปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพ ตามหลักบริหารราชการที่ดี 

 
ปณิธาน 

 
“ มุ่งพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการพัฒนาโรงเรียน ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



โครงสร้างฝ่ายบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายโชคดี  อิ้ววังโส 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 

นางอรัญญา  ธนาวุฒ ิ
รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคลากร 

นางสาวจุฑารัตน์  ประพฤติตรง 
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร 

การลาทุกประเภท 
นางสิรยา  ชายชาญ 

การเสนอขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
นางสุกัญญา บุญมาก 

การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ 
การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
นางสาวจุฑารัตน์  ประพฤติตรง 

การขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 

นางสุนันฑา  ศรีเทพ 

งานสารสนเทศกลุม่บรหิาร
บุคลากร              

นางสาวจุฑารัตน์  ประพฤติตรง 

เลขาฝ่ายบุคลากร 

นางสุนันฑา ศรีเทพ 



การบริหารงานบุคลากร 
 

 

 

 

 

 

 

บทบาทหน้าที่งานบุคลากร 

1. แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม 
2. จัดท าแนวทางปฏิบัติงานบุคลากร 
3. พิจารณามอบหมายหน้าท่ีบุคลากร 
4. ประชุมฝ่ายงาน / บันทึกการประชุม 
5. จัดท าป้ายข้อมูลบุคลากร 
6. จัดท าประวัติ /  เครื่องราชฯ 
7. การอบรมพัฒนาบุคลากร / ความก้าวหน้าวิชาชีพ 
8. มอบหมาย / ติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีเวรวันหยุด วันนักขัตฤกษ์ 
9. การประเมินบุคลากร 
10. จัดท าข้อมูล / รายงานการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 
11. การประเมินพนักงานจ้าง 
12. รายงานการจัดอัตราก าลัง (จท.1-จท.3) 
13. รายงานการศึกษา (รศ.1) 
14. รายงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

นางอรัญญา  ธนาวุฒ ิ
รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคลากร 

นางสาวจุฑารัตน์  ประพฤติตรง 
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร 



 
รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

  ปีการศึกษา 2560 
 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ/วิชาเอก บริหาร 

1. นายโชคดี  อิ้ววังโส ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. นางอรัญญา  ธนาวุฒิ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

- ฝ่ายวิชาการ 

- ฝ่ายบุคลากร 

3. นางสาวพินัน  รัตนสุภา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
- ฝ่ายงบประมาณ 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

4. ดร.ปิลันธร  คงจุ้ย ปร.ด  ทางสังคมศาสตร์ 
(การบริหารการศึกษา) 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
- งานวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 

 
ข้อมูลผู้บริหาร 
 1  ผู้อ านวยการสถานศึกษา นายโชคดี  อ้ิววังโส วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 081-5974160  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 28 ธันวาคม 
2554 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  6 ปี   
 2. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานต าแหน่ง)  จ านวน  2 คน 
   2.1  ชื่อ-สกุล นางอรัญญา  ธนาวุฒิ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท์  081 – 1883588   e-mail: arunya_thanajim@hotmail 
.com รับผิดชอบฝ่ายวิชาการและฝ่ายบุคลากร 
   2.2 ชื่อ-สกุล นางสาวพินัน รัตนสุภา วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 084 -9600349 รับผิดชอบ ฝ่ายงบประมาณและแผนฝ่าย
บริหารทั่วไป 

 

 



รายชื่อบุคลากรโรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ/วิชาเอก วิชาหลักที่สอน 
1 นางสิรยา  ชายชาญ 

(หัวหน้าระดับช้ัน) 
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ 

2 นางปิยะตา  จิตตะนัง 
(รองหัวหน้าระดับช้ัน) 

ศษ.ม.บริหารการศึกษา การงานฯ (คอมพิวเตอร์) 

3 นางวาสนา  ทองค าดี 
(เลขาระดับช้ัน) 

ค.บ.คหกรรมศาสตร์ การงานฯ 

4 นางสาวปริญา  ศิริวงศ์ กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์
มัธยมศึกษา 

คณิตศาสตร์ 

5 นางสาวจรัสศรี  รัตนมาศ ค.บ.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
6 นางวิมล   อักโขสุวรรณ กศ.บ. วิทยาศาสตร์(เคมี) วิทยาศาสตร์ 
7 นางสุกัญญา  บุญมาก ค.บ.สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
8 นายรุ่งรดิศ   เทพมินทร์ ศศ.บ พลศึกษา พลศึกษา 
9 นางสุนีย์   สถิตย์ ค.บ.นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ 
10 นางนริสา  ทองค าดี ค.บ.วัดผลการศึกษา นาฏศิลป์ 
11 นางสาวอมรรัตน์  รัญจวนจิตต์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
12 นางสาวภัทริยา  รัตนพันธ์ ศษ.ม.บริหารการศึกษา ภาษาไทย 
13 นางสาวพรรณพร  สุขเกษม ค.บ.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

14 นางสาวขวัญชนก  กุลภักดี ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา 

15 นางไผ่ทอง  ธรรมชาติ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

16 นางสาววริศรา  รัตนสุภา ศษ.บ.ศิลปะ นาฎศิลป์ 

17 นางสาวสุภารัตน์  ศรีช่วย   ค.บ.จิตวิทยา แนะแนว 

18 นางสาวอัจฉรา  ค าแหง  ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

19 นางสาวภิไลภรณ์  แสงราวี ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

 

 



รายชื่อบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ/วิชาเอก วิชาหลักที่สอน 

1 นายยุทธพร  ปานเมือง 
(หัวหน้าระดับช้ัน) 

ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(เกษตร) 

2 นายสวัส  รัศศรี 
(รองหัวหน้าระดับช้ัน) 

ค.บ.อุตสาหกรมศิลป์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

3 นางสาวลภัสพร  สุวรรณอาภรณ์
(เลขาระดับช้ัน) 

ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ 

4 นางสาวจุฑารัตน์  ประพฤติตรง ศษ.ม. พ้ืนฐานการศึกษา พระพุทธศาสนา,ประวัติศาสตร์ 
5 นางกัลยา  รักษ์พงศ์ กศ.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา 
6 นางสิริรักษ์  ปัญญาทิพย์ ค.บ.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
7 นางสาวปานจันทร์  กู้เมือง ศป.บ. ทัศนศิลป์-เซรามิก ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

8 นางศิริญญา  ผิวนวล ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ 
9 นางนิตยา  ไชยทองรักษ์ ค.บ.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
10 นางกันติชา  นวลเปียน ค.บ.ภาษาไทย ภาษไทย 
11 นางสาววิพารัตน์ เย็นทั่ว วทบ.วิทยาศาสตร์ศึกษา - ชีววิทยา ชีววิทยา 
12 นายสมเกียรติ  ชิตเพชร ค.บ.สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
13 นางสาวปาณิสรา  ทองเนื้อห้า ค.บ.ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
14 นางสาววัลภา  ร าเทียมเมฆ ค.บ.สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

 

 

 

 

 



รายชื่อบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง   
ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ/วิชาเอก วิชาหลักที่สอน 
1 นางนุชรี  รัตนบุรี 

(หัวหน้าระดับช้ัน) 
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ 

2 นายสมเจตน์  ผิวนวล 
(รองหัวหน้าระดับช้ัน) 

กศ.บ. สังคมศึกษา พระพุทธศาสนา / ประวัติศาสตร์ 

3 นางภคมน  หลิววงศ์กร 
(เลขาระดับช้ัน) 

ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

4 นางสาวทัศนีย์  ยอดระบ า ค.บ.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
5 นางชนินทร์พร  อะหลี ค.บ.สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
6 นางกัลชนา  พุทธศรี ศษ.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา 
7 นางจรรยา  ชัยชนะ ค.บ.ภาษาไทย ภาษาไทย 
8 นายมงคล  กุมารจันทร์ ปกศ. ศิลปะ (ดนตรี) 
9 นายจิรทีปต์  สถิตย์ ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์(ก่อสร้าง) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
10 นางพัชรี   ทุมมากรณ์ คบ.คหกรรมศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

(คหกรรม) 
11 นางสาวสาริณี  จุฑาภูวดล บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การงานการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 

12 นางณัฐปภัสร์  ชูดวง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
13 นางสาวปทุมศิริ  เขจร วทบ.เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 
14 นางสาวสุทธิกานต์ อินทฤทธิ์ ค.บ. จิตวิทยาการแนะแนว แนะแนว 

 
 
 
 
 

 

 



รายช่ือบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง   
ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ/วิชาเอก วิชาหลักที่สอน 

1 นางสาวอังศุมาลิน   พฤษชัยนิมมิต 
(หัวหน้าระดับช้ัน) 

ค.บ.ศิลปศึกษา ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

2 นางอัจฉราพร  บุญส่ง 
(รองหัวหน้าระดับช้ัน) 

กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา ชีววิทยา 

3 นางสุนันฑา ศรีเทพ 
(เลขาระดับชั้น) 

ค.บ. ฟิสิกส์ วิชาฟิสิกส์ 

4 นายสมนึก  คงทองจีน ค.บ.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 
5 นายพิชัย   จรูญรัตน์ กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา 
6 นางกรรณิการ์  พลาโส ค.ม.การบริหารนวัตกรรมเพ่ือการ

พัฒนา 
ภาษาไทย 

7 นางสาวศุภารัตน์  อินทรแก้วศรี ศป.บ.ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
8 นางสาวนริศรา  หอมเกตุ ค.บ.สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
9 นางสาวขวัญกมล  ภูมิเวทย์พงษ์ ค.บ.วิทยาศาสตร์ เคมี 

10 นางสาวราชาวดี  แซ่อ่ึง ค.บ.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
11 นางสาวอิสริยา  พริกเม็ดทอง ค.บ.สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

12 นางสาวชนากานต์  หนูนารถ กศ.บ.พลศึกษา พลศึกษา 
13 นางสาวมณีรัตน์ ขวัญสุย ศศ.บ.บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

รายช่ือบุคลากรโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ   
ปีการศึกษา 2560 

ธุรการ/บริการ 
 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิ / วิชาเอก งานที่ปฏิบัติ 
1 นางกัลยา  มณีโสตร ปวส.บัญช ี ช่วยฯธุรการ/พัสดุ/การเงิน 
๒ นางศิริพร  เลิศรัฐสีมา ปวส.บัญช ี ช่วยฯธุรการ/พัสดุ/การเงิน 
๓ นายจรูญ  พราหมชูบัว ม.3 นักการภารโรง 
๔ นายมานิตย์  นพกาศ มศ.3 นักการภารโรง 
๕ นายสุวิทย์  เจริญพงษ์ ป.4 นักการภารโรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บุคลากรประจ าสาระการเรียนรู้ 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

1. น.ส.ภัทริยา  รัตนพันธ์ (ม.1) 
2. น.ส.อัจฉรา  ค าแหง (ม.1)   
3. น.ส.ภิไลภรณ์  แสงราว ี(ม.2) 
4. นางกันติชา  นวลเปียน (ม.2) 
5. นางภคมน  หลิววงศ์กร (ม.3) 
6. นางจรรยา  ชัยชนะ  (ม.3)          
7. นางกรรณิการ์  พลาโส (ม.ปลาย) 

 
 
 
 
 

หัวหน้าสาระ นางจรรยา  ชัยชนะ   
เลขา  นางภคมน  หลิววงศ์กร 

1. น.ส.จรสัศรี  รัตนมาศ   (ม.1)  
2. น.ส.ปริญา  ศิริวงศ์   (ม.1)          
3. นางสิริรักษ์  ปัญญาทิพย์ (ม.2) 
4. นางนิตยา  ไชยทองรักษ์  (ม.2)                       
5. น.ส.ทัศนีย์  ยอดระบ า (ม.3)    
6. นายสมนึก  คงทองจีน(ม.ปลาย) 
7. น.ส.ราชาวดี  แซ่อ่ึง(ม.ปลาย) 
 
 
 

หัวหน้าสาระ น.ส.ปริญา  ศิรวิงศ์    
เลขา   น.ส.ทัศนีย์  ยอดระบ า 

1. นางวิมล  อักโขสุวรรณ (ม.1)                 
2. นางสิรยา  ชายชาญ (ม.1) 
3. นางศิริญญา  ผิวนวล  (ม.2)   
4. นางสาววิพารัตน์ เย็นทั่ว (ม.2) 
5. นางนุชรี  รัตนบุรี (ม.3)           
6. นางอัจฉราพร  บุญส่ง (ม.
ปลาย)     
7. นางสุนันฑา  ศรีเทพ (ม.
ปลาย)   
8. น.ส.ขวัญกมล ภูมิเวทย์พงษ์  
    (ม.ปลาย)   
 

หัวหน้าสาระ นางอัจฉราพร  บุญ
ส่ง 
เลขา  นางศิริญญา ผิวนวล 
 

สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ 

1. นางสุกัญญา   บุญมาก (ม.1)  
2. น.ส.ขวัญชนก กุลภักดี  (ม.1) 
3. น.ส.จุฑารัตน์ ประพฤติตรง (ม.2) 
4. นายสมเกียรติ  ชิตเพชร (ม.2) 
5. น.ส.วัลภา  ร าเทียมเมฆ (ม.2) 
6. นางชนินทร์พร  อะหลี (ม.3) 
7. นายสมเจตน์  ผิวนวล (ม.3) 
8. น.ส.นริศรา หอมเกตุ (ม.ปลาย) 
9. น.ส.อิสริยา พริกเม็ดทอง (ม.ปลาย) 

 

หัวหน้าสาระ นางสุกัญญา   บุญมาก 
เลขา   น.ส.จุฑารัตน์ ประพฤติตรง 

1. นายรุ่งรดิศ  เทพมินทร์ (ม.1) 
2. นางกัลยา  รักษ์พงศ์   (ม.2)          
3. นางกัลชนา  พุทธศรี (ม.3)      
4. นายพิชัย  จรูญรัตน์ (ม.ปลาย)    
5. น.ส.ชนากานต์ หนูนารถ (ม.ปลาย)               

 

 
 
 
 
 

หัวหน้าสาระ  นางกัลยา  รักษ์พงศ์    
เลขา   นายรุ่งรดิศ  เทพมินทร์ 

1. นางนริสา  ทองค าดี (ม.1)             
2. นางสุนีย์  สถิตย์ (ม.1) 
3. น.ส.วริศรา รัตนสุภา (ม.1) 
4. น.ส.ปานจันทร์   กู้เมือง  (ม.
2)  
5. นายมงคล  กุมารจันทร์ (ม.3)       
6. น.ส.อังศุมาลิน พฤษชัยนิมมติ       
   (ม.ปลาย)  
 
     

หัวหน้าสาระ น.ส.ปานจันทร์  กู้เมือง   
เลขา น.ส.อังศุมาลิน   พฤษชัยนิมมิต 

 

 

 



บุคลากรประจ าสาระการเรียนรู้ 

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) อ่ืน ๆ 

1. นางวาสนา   ทองค าดี (ม.1) 
2. น.ส.ปิยะตา  ตุ้งซี่ (ม.1)             
3. นายสวัส   รัศศรี (ม.2)  
4. นายยุทธพร  ปานเมือง (ม.2)    
5. นางสาวปทุมศิริ  เขจร (ม.2)           
6. นายจิรทีปต์  สถิตย์ (ม.3) 
7. นางพัชรี  ทุมมากรณ์ (ม.3)  
8. น.ส.สาริณี  จุฑาภูวดล (ม.3)  

 
หัวหน้าสาระ นางวาสนา   ทองค าดี 
เลขา   นาง.ปิยะตา  จิตตะนัง                                     

1. น.ส.อมรรัตน์  รัญจวนจิตต์ (ม.1) 
2. นายไผ่ทอง ธรรมชาติ (ม.1) 
3..น.ส.ลภัสพร สุวรรณอาภรณ์ (ม.2) 
4. น.ส.ปาณิสราทองเนื้อห้า (ม.2) 
5.นางณัฐปภัสร์  ชูดวง (ม.3) 
6. ดร..ปิลันธร  คงจุ้ย (ม.ปลาย) 
7.. น.ส.ศุภารัตน์  อินทรแก้วศรี 
     (ม.ปลาย) 
 
หัวหน้าสาระ นางณัฐปภัสร์  ชูดวง 
เลขา  น.ส.อมรรัตน์  รัญจวนจิตต์ 

แนะแนว 
1. นางสาวสุทธิกานต์ อินทฤทธิ์ 
บรรณารักษ์ 
1. นางสาวมณีรัตน์  ชวัญสุย 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือครูที่ปรึกษา 
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 

ปีการศึกษา 2560 
 
 

ชั้น ชื่อ-สกุล ชั้น ชื่อ-สกุล 

ม.1/1 นางสาวปริญา  ศิริวงศ์ 
นางสาวพรรณภรณ์  สุขเกษม 

ม.3/1 นางจรรยา  ชัยชนะ 
 

ม.1/2 นางสาวอมรรัตน์  รัญจวนจิตต์ 
นายไผ่ทอง  ธรรมชาติ 

ม.3/2 นางณัฐปภัสร์  ชูดวง 
 

ม.1/3 นางปิยะตา  จิตตะนัง 
นางสาวภิไลภรณ์  แสงราวี 

ม.3/3 นางสาวสาริณี  จุฑาภูวดล 
 

ม.1/4 นางสุกัญญา  บุญมาก 
นางสาวขวัญชนก  กุลภักดี 

ม.3/4 นายจิรทีปต์  สถิตย์ 
 

ม.1/5 นายรุ่งรดิศ  เทพมินทร์ 
นางสาวสุภารัตน์  ศรีช่วย 

ม.3/5 นางภคมน  หลิววงศ์กร 
 

ม.1/6 นางสาวภัทริยา  รัตนพันธ์ 
นางสาวอัจฉรา  ค าแหง 

ม.3/6 นางชนินทร์พร  อะหลี 
 

ม.1/7 นางนริสา  ทองค าดี 
นางสาววริศรา  รัตนสุภา 

ม.3/7 นายสมเจตน์  ผิวนวล 
 

ม.2/1 นางสิริรักษ์  ปัญญาทิพย์ 
 

ม.4/1 นางสุนันฑา  ศรีเทพ 

ม.2/2 นางสาวลภัสพร  สุวรรณอาภรณ์ ม.4/2 นางสาวอังศุมาลิน  พฤษชัยนิมมิต 
 

ม.2/3 นางสาวปานจันทร์  กู้เมือง 
 

ม.4/3 นายพิชัย  จรูญรัตน์ 
 

ม.2/4 นางกัลยา  รักษ์พงศ์ 
 

ม.5/1 นายสมนึก  คงทองจีน 
 

ม.2/5 นางศิริญญา  ผิวนวล 
 

ม.5/2 นางสาวนริศรา  หอมเกตุ 

ม.2/6 นางนิตยา  ไชยทองรักษ์ ม.6/1 นางอัจฉราพร  บุญส่ง 
 

ม.2/7 นางกันติชา  นวลเปียน 
 

ม.6/2 นางกรรณิการ์ พลาโส 
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สรุปข้อมูลบุคลากร 

 
สรุปจ านวนบุคลากร 

1. จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 
 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
- รองผู้อ านวยการ - - 2 - 2 

รวม - - 3 - 3 
2. สายงานการสอน      

- ข้าราชการ/
พนักงานครู 

1 31 8 1 41 

- พนักงานจ้าง(สอน) - 19 1 - 20 
- อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม 1 50 9 1 61 
3. สายงานสนับสนุน

การสอน 
     

- พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

2 - - - 2 

- พนักงานจ้างท่ัวไป 2 - - - 2 
- ลูกจ้างประจ า 1 - - - 1 
- อื่นๆ (ระบุ) 2 - - - - 

รวม 5 - - - 5 
รวมทั้งสิ้น 5 45   13          -   63 
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18.02%

54.05%

27.03%

0.90%

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ต่ ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

8.16%

81.63%

10.20%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษา

สายงานการสอน

สายงานสนับสนุนการสอน



~ 108 ~ 
 

 

2.จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย  

ชั่วโมง/สัปดาห์  
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย 9 11.53 17 
คณิตศาสตร์ 6 13.46 19 
วิทยาศาสตร์ 9 15.38 20 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9 13.46 16 
สุขศึกษาและพลศึกษา 5 7.69 18 
ศิลปะ 6 9.61 19 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 15.38 19 
ภาษาต่างประเทศ 6 11.53 20 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 1.92 14 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 60 100  
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แบบบันทึกการอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร / เรื่อง ต าแหน่ง 
จ านวนชั่วโมง 

ต่อปี 
หมายเหตุ 

2559 2560  
1 นายโชคดี อ้ิววังโส ครูช านาญการพิเศษ 84 192  
2 นางอรัญญา ธนาวุฒ ิ ครูช านาญการพิเศษ 54 180  
3 น.ส.พินัน รัตนสุภา ครูช านาญการพิเศษ 60 180  

4 นางกัลขนา พุทธศรี ครูช านาญการพิเศษ 84 108  

5 นางสุนีย์            สถิตย ์ ครูช านาญการพิเศษ 42 108  
6 นางวิมล           อักโขสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ 42 78  
7 นางนุชรี  รัตนบุรี ครูช านาญการพิเศษ 42 78  
8 นางอัจฉราพร บุญส่ง ครูช านาญการพิเศษ 66 78  
9 นางณัฐปภัสร์ ชูดวง ครูช านาญการพิเศษ 108 78  

10  น.ส.ปริญา ศิริวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ 42 77  
11 น.ส.จุฑารัตน์ ประพฤติตรง ครูช านาญการพิเศษ 54 78  
12 นางจรรยา ชัยชนะ ครูช านาญการพิเศษ 54 78  
13 นางภคมน หลิววงศ์กร ครูช านาญการพิเศษ 42 78  
14 นางกัลยา รักษ์พงษ์ ครูช านาญการพิเศษ 42 78  
15 นายจิรทีปต์ สถิตย์ ครูช านาญการพิเศษ 66 48  
16 นางสิริรักษ์  ปัญญาทิพย์ ครูช านาญการพิเศษ 60 78  
17 นายพิชัย จรูญรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ 132 48  
18 นางสุกัญญา บุญมาก ครูช านาญการพิเศษ 60 108  
19 นายรุ่งรดิศ  เทพมินทร์ ครูช านาญการพิเศษ 114 48  
20 นางพัชรี  ทุมมากรณ์ ครูช านาญการพิเศษ 42 48  
21 น.ส.จรัสศร ี รัตนมาศ ครูช านาญการพิเศษ 42 120  
22 นายสมนึก คงทองจีน ครูช านาญการพิเศษ 84 78  
23 นายสวัส           รัศศรี ครูช านาญการพิเศษ 84 48  
24 นางชนินทร์พร อะหลี ครูช านาญการพิเศษ 84 78  
25 น.ส.ทัศนีย์ ยอดระบ า ครูช านาญการพิเศษ 42 78  
26 น.ส.ลภัสพร  สุวรรณอาภรณ์ ครูช านาญการพิเศษ 48 78  
27 น.ส.สาริณ ี จุฑาภูวดล ครูช านาญการพิเศษ 42 78  
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แบบบันทึกการอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร / เรื่อง ต าแหน่ง 
จ านวนชั่วโมง 

ต่อปี 
หมายเหตุ 

2559 2560  
28 นายสมเจตน์ ผิวนวล ครูช านาญการพิเศษ 42 78  
29 นางสิรยา ชายชาญ ครูช านาญการพิเศษ 42 48  
30 นางศิริญญา ผิวนวล ครูช านาญการพิเศษ 42 48  
31 น.ส.อังศุมาลิน พฤษชัยนิมมิต ครูช านาญการพิเศษ 42 78  

32 นายมงคล           กุมารจันทร ์ ครูช านาญการ 42 48  
33 น.ส.ปานจันทร ์ กู้เมือง ครูช านาญการพิเศษ 42 78  
34 นางกรรณิการ์ พลาโส ครูช านาญการพิเศษ 72 78  
35 นางวาสนา ทองค าดี ครูช านาญการพิเศษ 54 78  
36 นางนริสา ทองค าดี ครูช านาญการพิเศษ 66 78  
37 นายยุทธพร ปานเมือง ครูช านาญการพิเศษ 42 78  

38 นางกันติชา        นวลเปียน ครูช านาญการ 42 78  
39 นางนิตยา ไชยทองรักษ์ ครูช านาญการ 42 48  
40 นางปิยะตา จิตตะนัง ครูช านาญการ 42 68  
41 น.ส.ภัทริยา รัตนพันธ์ ครูช านาญการ 42 78  
42 น.ส.ปิลันธร คงจุ้ย ครูช านาญการ 60 120  
43 น.ส.อมรรัตน์ รัญจวนจิตต์ คร ู 48 78  
44 นางสุนันฑา ศรีเทพ คร ู 48 78  
45 ว่าที่ รต.ปรีดี  สมสังข์ ครูช านาญการพิเศษ - 78  

X  57.40 82.68  
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ปฏิทินการปฏิบัตงิาน 
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวดัท่าแพ 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2560 
 
 

วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ 
3-4 พ.ค. 2560 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1, ม.4 ระดับชั้นม.1,ม.4 
6 พ.ค. 2560 -ประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียน (ประชุมบุคลากร) ฝ่ายบุคลากร 
8 พ.ค. 2560 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560  
10 พ.ค. 2560 หยุดเรียนวันวิสาขบูชา วันพุธ 
11-16 พ.ค.2560 ส่งมอบธุรการชั้นเรียน ปถ.06 ปถ.08 ครูที่ปรึกษา 
15-19 พ.ค.2560 นักเรียนเลือกรายวิชาสาระเพ่ิม กิจกรรมพัมนาผู้เรียน (ชุมนุม) ครูผู้สอนงานทะเบียน 
16 พ.ค.2560 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2559 

จัดท าแผนการจัดหาพัสดุ 
ครูประจ าวิชา 
ครูนุชรี 

22-26 พ.ค.2560 ลงทะเบียนเรียนทุกระดับชั้น ครูที่ปรึกษา งานทะเบียน 
25-26 พ.ค.2560 ลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชา งานทะเบียน 
25 พ.ค.2560 นักเรียน ม.2 เข้าวัดฟังธรรม ระดับชั้น ม.2 
25 พ.ค. 2560 -ส่ง วฐ.2 (รอบ เม.ย. 60) 

-ประชุมบุคลากรประจ าเดือนพฤษภาคม 
ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ 
วันพฤหัสบดี 

26 พ.ค.2560 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

30พ.ค.2560 ส่งสรุปผลการประเมินสมรรถนะ ครุกรรณิการ์ 

31 พ.ค.2560 ส่งข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งท่ี 2 
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 

ฝ่ายบุคลากร 

พ.ค. 2560 -คณะกรรมการติดตามฯ รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาการศึกษาสามปี(พ.ศ.2560-2562) ไปใช้ ต่อผู้บริหารสน
ถานศึกษา ไตรมาส 1-2 รอบที่ 1 
-รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
-ประกาศผลการติดตามและประเมินผล  
-จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ดร.ปิลันธร 

2  มิ.ย. 2560 นักเรียนชั้น ม.3 เข้าวัดฟังธรรม ระดับชั้น ม.3 
3  มิ.ย. 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1-ม.๖  งานพัฒนาบุคลิกภาพ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ 
1-5  มิ.ย. 2560 -จัดส่งสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 

-รายงานประจ าเดือน                    
-รายงานงบประมาณ 

ครูสุมลมาลย์ 

15-17มิ.ย.2560 MOU ค่ายภาษาไทย ครูจรรยา 
****** อบรมพัฒนางานประกันคุณภาพภายใน ครูสมเจตน์ 
16 มิ.ย. 60 นักเรียนชั้น ม.1 เข้าวัดฟังธรรม ระดับชั้น ม.1 
16 มิ.ย. 60 ส่งผลงานคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา จ านวน 7 ชุด 
21-23 มิ.ย.2560 -แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 สุราษฎร์ธานีวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 
23 มิ.ย. 60 นักเรียนชั้น ม.3 เข้าวัดฟังธรรม ระดับชั้น ม.3 
28 มิ.ย.2560 คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผู้ส่งผลงาน 

29 มิ.ย.2560 ประชุมบุคลากรประจ าเดือนมิถุนายน 
ส ารวจวิชาสอบในตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2560 

ฝ่ายบุคลากร/ฝ่ายวิชาการ 

30  มิ.ย. 2560 นักเรียนชั้น ม.1 เข้าวัดฟังธรรม 
ส่งแบบประเมินด้านที่ 1 และ 2 รอบเม.ย.2560 

ระดับชั้น ม.1 
ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ 

มิ.ย.2560 -จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ดร.ปิลันธร 

1 ก.ค.2560 ส่งสรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้  ฝ่ายวิชาการ 
1-5 ก.ค. 60 จัดส่งสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ครูสุมลมาลย์ 
4 ก.ค.2560 ส่งข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ครูประจ าวิชา 
6 ก.ค.2560 หัวหน้าสาระส่งข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2560 งานวัดผล 
7 ก.ค. 60 นักเรียนชั้น ม.2 เข้าวัดฟังธรรม ระดับชั้น ม.2 
8 ก.ค. 60 หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา วันเสาร์ 
9 ก.ค. 60 หยุดเรียนวันเข้าพรรษา วันอาทิตย์ 
10 ก.ค. 60 หยุดเรียนชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันจันทร์ 
12-14 ก.ค.2560 การแข่งขั้นกีฬากลุ่มเทศบาลเมืองทุ่งสง ฝ่ายกิจกรรม 
11 ก.ค. 60 หยุดเรียนชดเชยวันเข้าพรรษา วันอังคาร 
17 ก.ค. 60 นักเรียนชั้นม.๓ เข้าวัดฟังธรรม ระดับชั้น ม.3 
17-21 ก.ค.2560 จัดท าข้อสอบเป็นรายห้องสอบ ครูประจ ารายวิชา 
24 ก.ค. 60 นักเรียนชั้นม.๑ เข้าวัดฟังธรรม ระดับชั้น ม.1 

24-27 ก.ค.2560 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2560  ฝ่ายวิชาการ 

27-31 ก.ค.2560 สอบแก้ตัวระหว่างภาคเรียนที่ 1/2560 ฝ่ายวิชาการ 

28 ก.ค. 2560 วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพวรางกูร 

วันศุกร์ 
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วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ 

31 ก.ค. 2560 นักเรียนชั้นม.๒ เข้าวัดฟังธรรม ระดับชั้น ม.2 
31 ก.ค. 2560 -ประชุมบุคลากรประจ าเดือนกรกฎาคม วันจันทร์ 
1 ส.ค.2560 -ส่ง ปถ.05 ครั้งที่ 1 ต่อหัวหน้ากลุ่มสาระ ครูประจ าวิชา 
4 ส.ค.2560 -ส่ง ปถ.05 ครั้งที่ 1 ต่องานทะเบียน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
1-5 ส.ค. 60 จัดส่งสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ครูสุมลมาลย์ 
7 ส.ค. 2560 นักเรียนชั้น ม.3 เข้าวัดฟังธรรม ระดับชั้น ม.3 
8 ส.ค.2560 ส่ง ปถ.05 ครั้งที่ 1 ต่อผู้บริหาร งานทะเบียน 
11 ส.ค. 2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ งานกิจกรรม 
12 ส.ค. 2560 หยุดเรียนวันเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันเสาร์ 
14  ส.ค. 2560 หยุดเรียนชดเชย วันเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันจันทร์ 
14-18 ส.ค.2560 นิเทศห้องศูนย์การเรียนรู้/ห้องพิเศษ ครูประจ าศูนย์ 

/ ฝ่ายบริหาร 
15 ส.ค. 60 นักเรียน ม.1 เข้าวัดฟังธรรม ระดับชั้น ม.1 
21 ส.ค. 60 นักเรียนชั้น ม.2 เข้าวัดฟังธรรม ระดับชั้น ม.2 
21-25 ส.ค.2560 นิเทศการสอนโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้/ นิเทศฝ่ายงานครั้งที่ 1 หน.กลุ่มสาระ/ผู้บริหาร 
23 ส.ค.2560 ส ารวจวิชาสอบในตารางภาคเรียนที่ 1/2560 ฝ่ายวิชาการ 
25 ส.ค.2560 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 2 ภาคเรียน 1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
29 ส.ค.2560 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ต่อหัวหน้ากลุ่มสาระ 

นักเรียนชั้น ม.3 เข้าวัดฟังธรรม 
ครูประจ าวิชา 
ระดับชั้น ม.3 

29 ส.ค. 2560 - ประชุมบุคลากรประจ าเดือนสิงหาคม 
- คณะกรรมการประเมินคณะที่ 1 (รอบ เม.ย. 2560) 
- จัดส่งผลงานทางวิชาการ จ านวน 1 ชุด ส่ง ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช 
  ( รอบ เม.ย. 2560) 

วันอังคาร 
ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ 
ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ 

31 ส.ค.2560 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ต่องานวัดผล หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
1 ก.ย.2560 -ส่งสรุปผลการนิเทศการสอน 

-ส่งรายชื่อนักเรียนเวลาเรียนไม่ครบ 80 % (ปกติ/เรียนซ้ า) 
-ส่งสมุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อหัวหน้ากิจกรรม 
- ชุมุนม 
- ลูกเสือ 
- สาธารณประโยชน์ 
-แนะแนว 

 

5-8 ก.ย.2560 - จัดท าข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 
- จัดท าข้อสอบเป็นรายห้องสอบ 

ครูประจ าวิชา 
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วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ 

8 ก.ย.2560 ประกาศรายชื่อนักเรียน มส. งานทะเบียน 
11-15 ก.ย.2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560  
13 ก.ย. 2560 ประเพณีสารทเดือนสิบ งานกิจกรรม 
15 ก.ย.2560 หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งสมุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อผู้บริหาร 

- ชุมุนุม 
- ลูกเสือ 
- สาธารณประโยชน์ 
- แนะแนว 

 

16 ก.ย. 2560 รายงานการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 1 เม.ย.- 30 ก.ย.2560 

18 ก.ย. 2560 ส่งใช้เงินยืมก่อนปิดงบประมาณ ฝ่ายงบประมาณ 
22 ก.ย. 2560 -ประชุมบุคลากรประจ าเดือนกันยายน 

-ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เม.ย.2560-
30 ก.ย.2560 

วันศุกร์ 

25 ก.ย.2560 -ส่ง ปถ.05 /ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/แผ่น CD คะแนน ต่อหัวหน้ากลุ่ม
สาระ และผลการเรียนซ้ ารายวิชา 

ครูประจ าวิชา 

29 ก.ย.2560 ส่ง ปถ.05 /ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/แผ่น CD คะแนน ต่อหัวหน้ากลุ่ม
สาระ และผลการเรียนซ้ ารายวิชา 

หัวหน้ากลุ่มสาระ  
/ งานวัดผล 

30 ก.ย. 60 ปิดงบประมาณประจ าปี 2560 ฝ่ายงบประมาณ 
ก.ย. 60 กิจกรรมอบศึกษาศึกษาดูงาน ภาคอีสาน 
1-5 ต.ค. 60 จัดส่งสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ครูสุมลมาลย์ 
3 ต.ค.2560 ส่ง ปถ.05 ต่อฝ่ายบริหาร งานวัดผล 
4 ต.ค.2560 - ประกาศผลสิบด้วยบัตรลงทะเบียนและรับผลการเรียนโดยผู้ปกครอง 

- ลงทะเบียนสอบแก้ตัว 
ครูที่ปรึกษา/งานทะเบียน 
งานทะเบียน 

11 ต.ค.2560 - ส่งผลสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 1/2560 ครูประจ าวิชา/งาน
ทะเบียน 

16 ต.ค. 2560 ปิดภาคเรียนที่ 1/2560  
20-30 ต.ค. 
2560 

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นภาคใต้ครั้งที่ 35 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

30 ก.ย. 2560 จัดส่งผลงานทางวิชาการ จ านวน ๓ ชุด ส่ง กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (รอบ เม.ย. 60) 

ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ 

30 ก.ย. 2560 กิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ  
31 ก.ย.2560 ส่ง ปถ.06 บันทึกหลังสอน ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าวิชา 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560 
 
 

วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ 
30  ต.ค. 2560 -ประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียน (ประชุมบุคลากร) 

ฝ่ายบุคลากร ส่งข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งท่ี 
1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 

31 ต.ค. 2560 ส่งข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งท่ี 
1 

ฝ่ายบุคลากร 

ต.ค. 2560 -การติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดยคณะกรรมการ
ติดตามฯ ไตรมาสที่ 3-4 รอบ 2 

ดร.ปิลันธร 

1-31 ต.ค. 2560 -ส่ง วฐ.1 (รอบ ต.ค. 60) ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ 
1 พ.ย. 2560 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560  
2-5 พ.ย. 2560 จัดส่งสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ครูสุมลมาลย์ 
3  พ.ย. 2560 นักเรียนชั้น ม.1 เข้าวัดฟังธรรม 

วันลอยกระทง 
ระดับชั้น ม.1 
ระดับชั้น ม.1 

6 พ.ย. 2560 -ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 2/2560 ครูประจ าวิชา 
6-10 พ.ย. 2560 -นักเรียนเลือกรายวิชาสาระเพ่ิม / กิจกรรมชุมนุม ครูประจ าวิชา/ระดับชั้น 
2-30 พ.ย. 2560 จัดซื้อ/จัดจ้าง ครูนุชรี 
10  พ.ย. 2560 นักเรียนชั้น ม.2 เข้าวัดฟังธรรม ระดับชั้น ม.2 
13-17 พ.ย. 2560 นักเรียนลงทะเบียน/ลงทะเบียนเรียนซ้ า งานทะเบียน/ครูที่ปรึกษา 
17  พ.ย. 2560 นักเรียนชั้น ม.3 เข้าวัดฟังธรรม ระดับชั้น ม.3 
24 พ.ย. 2560 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
27  พ.ย. 2560 นักเรียนชั้น ม.1 เข้าวัดฟังธรรม ระดับชั้น ม.1 
29 พ.ย. 2560 -ประชุมบุคลากรประจ าเดือนพฤศจิกายน 

-ส่ง วฐ.2 (รอบ ต.ค. 2560) 
วันพุธ 
ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ 

 พ.ย. 2560 -คณะกรรมการติดตามฯ รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล
การน าแผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) ไปใช้ ต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 
-รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ดร.ปิลันธร 

1-5 ธ.ค. 2560 จัดส่งสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ครูสุมลมาลย์ 
4  ธ.ค. 2560 นักเรียนชั้น ม.2 เข้าวัดฟังธรรม ระดับชั้น ม.2 
5 ธ.ค. 2560  วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
งานกิจกรรม 
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วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ 
9 ธ.ค. 2560 -ส่งผลงานผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น  

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้ส่งผลงาน 

10  ธ.ค. 2560 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ  
11  ธ.ค. 2560 ชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ  
12 ธ.ค. 2560 นักเรียนชั้น ม.3 เข้าวัดฟังธรรม ระดับชั้น ม.3 
17 ธ.ค. 2560 นักเรียนชั้น ม.1 เข้าวัดฟังธรรม ระดับชั้น ม.1 
18-19 ธ.ค. 2560 ส ารวจวิชาที่สอบในตารางระหว่างภาคเรียนที่ 2/2560 ฝ่ายวิชาการ 
18-22 ธ.ค.2560 นิเทศการสอนโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายงานครั้งที่ 2 หัวหน้าสาระ 
20 ธ.ค. 2560 ส่งข้อสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2560 ต่อหัวหน้ากลุ่มสาระ ครูประจ าวิชา 
22 ธ.ค. 2560 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่งข้อสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2560 หัวหน้าสาระ 
25 ธ.ค. 2560 กิจกรรมวันคริสต์มาส ดร.ปิลันธร 
25 ธ.ค. 2560 นักเรียนชั้น ม.2 เข้าวัดฟังธรรม ระดับชั้น ม.2 
25-31 ธ.ค. 2560 จัดท าข้อสอบ / แยกชุดข้อสอบเป็นรายห้อง ค าสั่งโรงเรียน/ครูประจ าวิชา 
26 ธ.ค. 2560 -ประชุมบุคลากรประจ าเดือนธันวาคม วันอังคาร 
27 ธ.ค. 2560 -เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ

มาลา  
ครูสุกัญญา 

29 ธ.ค.2560 ส่งสรุปผลการนิเทศการสอนต่อฝ่ายวิชาการ ห้วหน้าสาระ 
ธ.ค. 2560 -ส่งแบบประเมินด้านที่ 1 และ 2 (รอบ ต.ค. 2560) ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ 
ธ.ค. 25602 -ประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่งถึง 
ดร.ปิลันธร 

31 ธ.ค. 2560 หยุดเรียนวันสิ้นปี  
1 ม.ค. 2561 หยุดเรียนวันขึ้นปีใหม่  
2 ม.ค. 2561 นักเรียนชั้นม.๓ เข้าวัดฟังธรรม ระดับชั้น ม.๓ 
1-5 ม.ค. 2561 จัดส่งสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ครูสุมลมาลย์ 
1-5 ม.ค. 2561 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2560 ค าสั่งโรงเรียน / ฝ่ายวิชาการ 
8-12 ม.ค.2561 สอบแก้ตัวระหว่างภาคเรียนที่ 2/2560 ครูประจ าวิชา 
10 ม.ค. 2561 นักเรียนชั้น ม.1 เข้าวัดฟังธรรม ระดับชั้น ม.1 
13 ม.ค. 2561 วันเด็กแห่งชาติ งานกิจกรรม 
16 ม.ค. 2561 หยุดเรียนวันครู  
17 ม.ค.2561 ส่ง ปถ.05 ครั้งที่ 1 ต่อหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูประจ าวิชา 
20 ม.ค.2561 ส่ง ปถ.05 ต่องานวัดผล หัวหน้ากลุ่มสาระ 
24 ม.ค.2561 ส่ง ปถ.05 ต่อผู้บริหาร งานวัดผล 
31 ม.ค. 256 -ประชุมบุคลากรประจ าเดือนมกราคม วันพุธ 
ม.ค. 256 -คณะกรรมการประเมินคณะที่ 1 (รอบ ต.ค. 2560) ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ 
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วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ 
1-5 ก.พ. 2561 จัดส่งสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ครูสุมลมาลย์ 
16 ก.พ. 2561 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
20 ก.พ.2561 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 ต่อหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูประจ าวิชา 
23 ก.พ.2561 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 ต่องานวัดผล หัวหน้ากลุ่มสาระ 
24 ก.พ.- 2มี.ค.
2561 

จัดท าข้อสอบ / จัดชุดข้อสอบแยกตามห้องสอบ ค าสั่งโรงเรียน/ครูประจ า
รายวิชา 

26 ก.พ. 2561 -ประชุมบุคลากรประจ าเดือนกุมภาพันธ์ วันจันทร์ 
27 ก.พ.2561 ส่งสมุดผลการจัดกิจรรมพัฒนาผู้เรียน 

- ชุมนุม 
- แนะแนว 
- ลูกเสือ 
- สาธารณประโยชน์ 

 
ครูสิรยา 
ครูรุ่งรดิศ 
ครูสวัส 
ครูอังสุมาลิน 

ก.พ. ๖๑ -จัดส่งผลงานทางวิชาการ จ านวน 1 ชุด ส่ง ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช 
(รอบ ต.ค. 2560) 

ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ 

1-5 มี.ค. 2561 จัดส่งสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ครูสุมลมาลย์ 
5-9 มี.ค.2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ค าสั่งโรงเรียน/ฝ่ายวิชาการ 
10 มี.ค. 2561 -การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นเพ่ือรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระ

นามาภิไทยย่อ สธ. 
 

15 มี.ค.2561 ส่ง ปถ.05 /ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/แผ่น CD คะแนน ต่อหัวหน้า
กลุ่มสาระ และผลการเรียนซ้ ารายวิชา 

ครูประจ าวิชา 

17 มี.ค.2561 ส่งแบบประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 
2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 

ฝ่ายบุคลากร 

19 มี.ค.2561 - ส่ง ปถ.05/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/แผ่น CD คะแนน ต่องาน
ทะเบียนวัดผล และผลการเรียนซ้ ารายวิชา 

หัวหน้าสาระ 

20 มี.ค.2561 วางแผนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายวิชาการ 
21 มี.ค.2561 งานวัดผลส่ง ปถ.05 ต่อผู้บริหาร งานวัดผล 
23 มี.ค.2561 - ประกาศผลสอบด้วยบัตรลงทะเบียน 

- รับผลการเรียนโดยผู้ปกครอง 
- ลงทะเบียนขอสอบแก้ตัว 

ครูที่ปรึกษา 
งานทะเบียน 

23-28 มี.ค.2561 สอบแก้ตัวปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ครูประจ าวิชา 
29 มี.ค.2561 ส่ง ปถ.06 ปถ.08 หัวหน้าระดับชั้น ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าวิชา 
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วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ 
30 มี.ค.2561 - อนุมัติจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 

- หัวหน้าระดับชั้นส่ง ปถ.06 ปถ.08 ต่อผู้บริหาร ส่งบันทึกหลังสอน 
แบบประเมินตนเอง บันทึกการเยี่ยมบ้าน วิจัยชั้นเรียน 

ระดับชั้น ม.3 
ครูที่ปรึกษา 
ครูประจ าวิชา 

31 มี.ค.2561 - นักเรียน ม.3 ม.6 รับ ปพ.1  
- รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน 

ฝ่ายทะเบียน/ระดับชั้น/
ผู้สอน 

31 มี.ค. 2561 -รายงานการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๑ 1 ต.ค.2560-31 มี.ค.2560 
- กิจกรรมอบรมครูและบุคลากร ครูจุฑารัตน์ 
-จัดส่งผลงานทางวิชาการ จ านวน 3 ชุด ส่ง กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (รอบ ต.ค. 2560) 

ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ 

1 เม.ย.2561 ปิดภาคเรียนที่ 2/2560  
 เม.ย. ๖๑ -ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครู

อาวุโส 
ฝ่ายบุคลากร 

เม.ย. ๖๑ - การติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดยคณะกรรมการ
ติดตามฯ ไตรมาส 1-2 รอบที่ 1 

ดร.ปิลันธร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


