
 
 

บันทึกข้อความ 

หน่วยงาน       ฝ่ายสํานักผู้อํานวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม   โทร.301    

ที่ 021  /2554  วันที ่  11  กรกฎาคม  2554     

เรื่อง ช้ีแจงแนวทางการทําวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554                  

เรียน     บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน  
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย     1. แนวทางการทําวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาและแผนดําเนินงานประจําปีการศึกษา 2554    
   2. รายชื่อกลุ่มวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา 
   3. แบบฟอร์มการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) 
   4. แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 
   

เนื่องด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม   ได้กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรให้
ดําเนินการวิจัยจํานวน 1 ผลงานต่อปีการศึกษา เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถทําวิจัยในเรื่องที่สนใจและ
นําผลการวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง เป็นไปอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง จึงใคร่ขอให้บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกท่านศึกษาและทําความเข้าใจแนวทางการทําวิจัยฯ ประจําปีการศึกษา 2554 ดังนี้   

1. ปีการศึกษา 2554 เน้นให้บุคลากรทางการศึกษาสร้างความรู้ขึ้นมาจากงานประจําสู่งานวิจัย 
(Routine to Research :R2R) เพื่อพัฒนางานประจําของหน่วยงาน ระบบงาน และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ให้ดี มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. หัวข้อการทําวิจัยจะได้มาจาก กระบวนการ SWOT โดยได้มีการจัดกลุ่มงานที่มีบทพรรณางาน
คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยจะดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกท่านใน วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคี
นฤมิต  

3. งานวิจัยจะดําเนินการกํากับติดตามการทําวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4. บุคลากรทางการศึกษาจะดําเนินการทําวิจัยตามแบบฟอร์มการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (Routine 

to Research :R2R)  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

 
 
 
   

  (ครูศรีกุล  ยอดชุมภู) 
  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายสํานักผู้อํานวยการ 
 



 
แนวทางการทําวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 

 

• ปีการศึกษา 2554 เน้น“การพัฒนางานประจําสูง่านวิจัย” Routine to Research (R2R) 
• เป็นการปรับปรุงหรือการพัฒนางานประจําโดยใช้กระบวนการวิจัย 

 
 
 

สังเกต
Observation

ปัญหาที่ต้องการหาคําตอบด้วยการวิจัย 
(Research Question) 

งานประจํา
(Routine)

• R2R เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน และขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแหง่การเรียนรู้ (Learning 
Organization) 
• R2R สามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัย ได้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่มีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ 
• R2R แตกต่างจากงานวิจัยทัว่ไป  งานวิจัยแบบ R2R คือ การสร้างหัวข้อการวิจัย ขึ้นจากงานประจําใน
หน้าที่ของเรา ดังนั้น จึงถือเป็นหัวข้องานวิจัยเพื่อพัฒนางาน  และแตกต่างไปจากงานวิจัยแบบเดิมๆ ซึ่งเป็นการ
วิจัยที่เคร่งครัด มีระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) ที่เต็มรูปแบบ  สร้างความรู้แบบทั่วไป (generic 
knowledge) มีทฤษฎีและขอ้มูลอ้างอิงมากมาย แต่งานวิจัยแบบ R2R เป็นการสร้างความรู้เฉพาะเรื่อง (specific 
knowledge) จํากัดเฉพาะงานใดงานหนึ่ง เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนการพัฒนางานในด้านนั้นๆ เพื่อให้คนอื่น
เชื่อถือและมั่นใจว่า งานนั้นๆ ควรจะต้องได้รับการพัฒนาไปตามทิศทางที่ผลการวิจัยช้ีแนะ  
 

วัตถุประสงค์ในการทาํงานวจิัย R2R 
1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาสร้างความรู้ขึ้นมาจากงานประจําสู่งานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจํา

ของหน่วยงาน ระบบงาน และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดี มีคุณภาพ และมีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น 
2.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนใหห้น่วยงานต่าง ๆ สามารถสร้างระบบการเรียนรู้ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาระบบ

การทํางานอย่างมีประสิทธิผลและประสทิธิภาพ 
 

แนวคิดในการทํางานวิจัย R2R 
1. การทํางานจําเป็นต้องมีการพัฒนา 
2. การพัฒนาที่ดีนั้นควรมีรากฐานมาจากหลักฐานทางการวิจัย 
3. การบริการต้องมีการพัฒนาตลอดเวลาทั้งนี้เพราะความรู้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
4. ต้องเป็นการวิจัยที่ดําเนินการโดยผู้ปฏิบัติ 
5. โจทย์วิจัยมาจากงานประจําที่ปฏิบัติประจํา 
6. ผลลัพธ์ดูที่ “ผลต่อผู้รับบริการ” 
7. การนําผลวิจัยไปใช้ประโยชน์คือใช้พัฒนางานประจํา 

R2R  มีองค์ประกอบที่สาํคญั  4 อย่าง คอื ...  
1. โจทย์วิจัย R2R: ต้องมาจากปัญหาหน้างาน มาจากงานประจําที่ทํากันอยู่และต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น 

อาจจะมาจากขั้นตอนในการทํางาน, การพบข้อร้องเรียน, ตัวช้ีวัดความสําเร็จของงาน หรือ เป้าหมายของ
หน่วยงาน/ฝ่าย/องค์กร 



 
2. ผู้วิจัย : ต้องเป็นผู้ทํางานประจํานั้นเอง และต้องทําหน้าที่หลักในการวิจัยด้วย  
3. ผลลพัธข์องงานวิจัย : ต้องวัดผลได้จากตัวผู้รับบริการจากเรา หรือผู้เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ด้านการ

ทํางานบริการ จะช่วยลดขั้นตอนการทํางาน, การบริการดีขึ้น, แก้ปัญหาภาระงานที่ทําอยู่ได้ เป็นต้น  
4.การนาํผลการวิจัยไปใช้ : สามารถนําไปปรับปรุงการทํางานและการบริการให้ดีขึน้ในบริบทของแต่ละ

องค์กร  
 

ผู้เก่ียวข้องกับ R2R 
1. ผู้ปฏิบัติ 

a. รวมตัวกันคิดหาทางปรับปรุงงานตลอดเวลา 
b. อ่านหนังสือ วารสาร เพื่อหาความรู้เพิ่มเติม 
c. ต้ังโจทย์วิจัย 
d. แบ่งโจทย์วิจัย และแบ่งหน้าที ่

2. ผู้บังคับบญัชา 
a. ต้องรู้ในสิ่งที่เป็นปัญหา 
b. มองหาผู้ปฏิบัติที่สนใจแต่ไมบั่งคับ 
c. กระตุ้นและใหก้ําลังใจผู้ปฏิบัติ 
d. แก้ปัญหาทันท ี

3. ฝ่ายบริหารองค์กร 
a. ช่ืนชมผลสําเรจ็ 
b. สนับสนุนทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

4. หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
ประโยชน์ของการทํางานวิจยั R2R 

1. ลดความขัดแย้งในกระบวนการตัดสินใจที่ยึดความเชื่อส่วนตัว และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบ 

 
ขั้นตอนในการทํางานวิจัย R2R 

1. ระบุหัวข้อหรือปัญหาการวิจัย โดย 
a. SWOT การดําเนินงานของหน่วยงาน/กลุ่มงาน  
b. ให้ค่าน้ําหนัก+จัดลําดับความสําคัญของแต่ละปัจจัย เพื่อนํามาทํากลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน….จะได้ประเด็นปัญหาเพื่อนํามาทําการวิจัย 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

a. ค้นแนวคิดทฤษฎีที่น่าสนใจ 
b. ค้นข้อมูลที่เคยมีคนทํา 

3. กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 



4. ออกแบบการวิจัย 
a. ประชากร 
b. กลุ่มตัวอย่าง 
c. วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
d. เครื่องมือการวิจัย 
e. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
f. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

5. ดําเนินการเก็บข้อมูล 
6. วิเคราะห์ข้อมูล 
7. เขียนรายงานการวิจัย 
8. เผยแพร่งานวิจัย 

 
รวบรวมและเรียงจาก 
นายแพทย์โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์. สรปุบทความเรื่องเดนิทีละก้าว กินข้าวทีละคาํ 10 ขั้นตอนง่ายๆวิจัยจาก 

งานประจาํ.การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจําสู่งานวิจัยครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 – 16  
กรกฎาคม 2553 จัดโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย R2R. 

ผศ.ดร.จรวยพร  ศรศีศิลักษณ์ และ อภิญญา  ตันทวีวงศ์. R2R: Routine to Research สยบงานจําเจด้วยการ 
วิจัย สู่โลกใหม่ของงานประจํา.พิมพ์ครั้งที่ 1, ก.ค.2551. 

ภญ.ดร.ประภัสสร  สุรวัฒนาวรรณ.R2R:Routine to Research.R&D Newsletter ปีที่ 16 ฉบับที ่2 เมษายน –  
มิถุนายน 2552.หน้า 8 – 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนดําเนนิงานการทาํวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 

 
ลําดับ การดําเนินงาน วัน เดือนป ี

1 ขั้นเตรียมการ/วางแผน พ.ค.- มิ.ย.54 
1.1 ศึกษาเอกสารเพื่อจัดทําแนวทางการทําวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปีการศึกษา 2554 
18 พ.ค. – 30 พ.ค. 

1.2 ร่างกรอบ/แนวทางการทําวิจัยและเกณฑ์การประเมินการทําวิจัยของ
บุคลากรทางการศึกษาประจําปีการศึกษา 2554 

1 มิ.ย. – 24 ม.ิย.54 

1.3 ประสานงานกับคณะที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียนในการจัดทําร่างแนว
ทางการทําวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 

29 มิ.ย.54 

1.4 กําหนดและแจง้ปฏิทินการทําวิจัยให้ผู้รับผิดชอบปฏิทินโรงเรียน 7 ก.ค.54 
1.5 จัดเตรียมเอกสารประกอบการดําเนินงาน 7 – 8 ก.ค.54 
1.6 จัดประชุม/ช้ีแจงให้รับทราบแนวทางการทําวิจัย 

• กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา 
• กลุ่มครผูู้สอน 

 
13 ก.ค. 54  
30 ก.ค. 54 

2 ขั้นดําเนนิการวิจัยของแต่ละกลุ่มงาน/หน่วยงาน   13 ก.ค. –31 ก.ค.54 
2.1 ค้นหาปัญหา   วิเคราะห์ปัญหา  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ใช้เครื่องมือ 

SWOT ในการวิเคราะห์สถานการณ์และบริบทของแต่ละงาน 
(ให้ค่าน้ําหนัก+จัดลําดับความสําคัญของแต่ละปัจจัย เพื่อนํามาทํากลยุทธ์/
ยุทธศาสตร์) 

*** Workshop การทํา SWOT โดยอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย *** 

10 ส.ค.54 

2.2 นํากลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ที่ได้มาวางแผนเพื่อปรับปรุง/พัฒนางาน 1 ส.ค. – 31 ส.ค. 54 
2.3 ทบทวนวรรณกรรม 

• ค้นแนวคิดทฤษฎีที่น่าสนใจ 
• ค้นข้อมูลที่เคยมีคนทํา 

25 ส.ค.54 

2.4 กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 8 ก.ย.54 
2.5 ออกแบบการวิจัย 

• ประชากร 
• กลุ่มตัวอย่าง 
• วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
• เครื่องมือการวิจัย 
• วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
• วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

8 ก.ย.54 / 25ก.ย.54 

ส่งงานครั้งที่ 1 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจทานให้คะแนน และคําแนะนําแก้ไขใน 30 ก.ย. 54 



ลําดับ การดําเนินงาน วัน เดือนป ี
การดําเนินการ 

2.6 ดําเนินการเก็บข้อมูล 1 – 30 พ.ย. 54 
2.7 วิเคราะห์ข้อมูล 1 – 23 ธ.ค. 54 
2.8 สรุปผลการแก้ปัญหา/การพัฒนางาน/เขียนรายงานการวิจัย 1 – 31 ม.ค. 55 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล ตลอดปีการศกึษา 
3.1 ติดตามและประเมินผลเป็นระยะทั้งในระหว่างการดําเนินงานและดําเนินการ

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

ส่งงานครั้งที่ 2 อาจารย์ทีป่รึกษาประเมินผล และใหค้ะแนน 9 ก.พ. 55 
4. ขั้นสรุปและประเมินผลการดําเนนิงาน   
4.1 สรุปและประเมินผลการดําเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย 1 – 5 มี.ค. 55 
4.2 นําเสนอผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ 5 มี.ค. 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อกลุ่มวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 

กลุ่มผู้บรหิาร 
1. ม.เสฏฐวุฒิ   สุภารัตน์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายธุรการ - การเงิน 
2. ม.สุวัช เกียรติมณีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
3. ม.ธันวา สุวรรณชื่น รองผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ป.1 - 3 
4. ครูกัณฐริกา โอวาทสาร รองผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ป.4 - 6 
5. ครูสุทธิรักษ ์ ศรีวรรณ รองผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ด้านกิจกรรม 
6. ม.มณ ี ครไชยศรี ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
7. ม.อนุชา จําปามณี รองผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
8. ครูศรีกุล ยอดชุมภู ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายสํานักผู้อํานวยการ 
9. ม.วัฒนา แสงสินธ์ุ รองผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายสํานักผู้อํานวยการ 
10. ครูจุฑารัตน์ เจริญสินธ์ุ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบุคลากร 
11. ครูวิรัชดา เลิศรมยานันท ์ รองผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ ป.1 - 3 
12. ครูบุษบา ศุกระศร รองผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ ป.4 - 6 
13. ม.พิพัฒน์ เองศิลป์ รองผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ โปรแกรม

ภาษาอังกฤษ 
 
กลุ่มงานธุรการและข้อมลูสารสนเทศฝา่ย 

1. ครูสุทธิพร อุสุยะ งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ - การเงิน 
2. ครูนฤภรณ ์ อย่างคุณธรรม งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน 
3. ครูศิวารักษ์ ถิ่นแสน งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน 
4. ครูอรวรรณ ไหวธรณี งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป 
5. ครูเรวดี ตันติเสนีย์พงศ์ งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายสํานักผูอ้ํานวยการ 
6. ครูพัชรินทร์ คมสนิท งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร 
7. ม.นิมิตร วรรณพริ้ง งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ 
8. ม.ธัชพล หาญประกอบสุข งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ 
9. ม.ธีรพงษ์ กันธราช งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ 

 
กลุ่มงานงบประมาณ การเงนิ การบัญช ี

1. ครูกาญจนา ปิยศทิพย์ งบประมาณ การเงิน การบัญชี 
2. ครูจันทนา เตปินยะ งบประมาณ การเงิน การบัญชี 
3. ครูดวงพร สอนเต็ม งบประมาณ การเงิน การบัญชี 
4. ครูรุ่งทิวา ชุดทรวง งบประมาณ การเงิน การบัญชี 

 
 



 
กลุ่มงานสื่อสารมวลชนและระดมทุน 

1. ม.อนุรักษ์ ศรีไม ้ งานสื่อสารมวลชนและระดมทุน 
2. ม.สมปราชญ ์ สมณะ งานสื่อสารมวลชนและระดมทุน 
3. ม.สิทธิพงศ์ สุขเกษม งานสื่อสารมวลชนและระดมทุน 
4. ครูศุภาพันธ์ สุขเกษม งานสื่อสารมวลชนและระดมทุน 

 
กลุ่มงานแนะแนวและสง่เสริมศักยภาพนกัเรียน 

1. ครูพีรรัตน์ สัตโยภาส งานแนะแนว 
2. ครูจิราณ ี ไชยวงศ์ งานแนะแนว 
3. ม.ชูชาติ บุญยัง งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน 

 

กลุ่มงานอภิบาล 
1. ม.ขรรค์ชัย ริทู งานอภิบาล 
2. ครูสุพัตรา ดิลกจันทร งานอภิบาล 
3. ม.มนตรี สุพล งานอภิบาล 
4. ม.ณธภัท ภูษิมงคลกุล งานอภิบาล 

 

กลุ่มงานพยาบาลและงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร 
1. ครูจินตนา มุกลีมาศ งานพยาบาล 
2. ครูนภาพร ใจเป็ง งานพยาบาล 
3. ม.ศรัณย ์ ลักขณาพิพัฒน์ งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร 

 
กลุ่มงานอาคารสถานที่ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 

1. ม.จตุรพร ตาตะนันทน์ งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
2. ม.อุดมศักด์ิ ชวชาติ งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
3. ม.กระสรวล อินทรสมบัติ งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 

 
กลุ่มงานสารสนเทศโรงเรียน 

1. ม.มานพ สิทธิปัญญา งานสารสนเทศโรงเรียน 
2. ม.บรรจง ปิยศทิพย์ งานสารสนเทศโรงเรียน 

 
กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. ม.วีรชาติ วรรณมณ ี งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ม.ศราวุธ ดวงรักษ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 



กลุ่มงานโสตทศันูปกรณ ์
1. ม.สมภพ จันทนาคม งานโสตทัศนูปกรณ์ 
2. ม.ณกานต์ จองแหลง งานโสตทัศนูปกรณ์ 

 
กลุ่มงานจัดซือ้ – จัดจ้างและพัสดุ - ครุภัณฑ์ 

1. ครูจิดาภา แสงประดับ งานจัดซื้อ - จดัจ้าง 
2. ครูนิภา ฟองผล งานจัดซื้อ - จดัจ้าง 
3. ม.สิงห์คํา เจนจิตร์สันติ งานพัสดุ – ครุภัณฑ์ 

 
กลุ่มงานโภชนาการและร้านค้าสวัสดิการ 

1. ครูพัชรี มาลีรัตน์ งานโภชนาการ 
2. ครูจินตนา สัตโยภาส งานโภชนาการ 
3. ครูภุมรินทร ์ เอี่ยมวิจิตร งานร้านค้าสวัสดิการ 

 
กลุ่มงานวิจัย 

1. ครูวิไลรัตน์ เสียมภักดี งานวิจัย 
2. ครูศิริพร หวังวนพัฒน์ งานวิจัย 

 
กลุ่มงานเครื่องสายตะวันตกและดุริยางค ์

1. ครูกนก ทรรทรานนท ์ งานเครื่องสายตะวันตก 
2. ม.ธวัชชัย แย้มสํารวล งานเครื่องสายตะวันตก 
3. ม.เสริมศักด์ิ แก้วกัน งานดุริยางค์ 

 
กลุ่มงานบุคลากร 

1. ม.จารึก ลอยสุวรรณ งานส่งเสริมสวัสดิการ / งานประเมินบุคลากร 
2. ครูอัมพรภัฏ สุขเกษม งานพัฒนา 
3. ม.ภานุวัฒน์ ต๊ะลือ งานการเจ้าหน้าที่ 

 
กลุ่มงานวัดและประเมนิผลและงานทะเบยีน 

1. ครูหทัยกาญจน์ บัวหนอง งานวัดและประเมินผล 
2. ม.อุดร ชัยเกตุ งานวัดและประเมินผล 
3. ครูกรวรรณ ปิงเมือง งานวัดและประเมินผล 
4. ม.สมบูรณ ์ คําฟู งานทะเบียน 

 
 
 



 
กลุ่มงานห้องสมุดและภูมิปญัญาท้องถิน่ 

1. ครูสุภาภรณ์ กําลัง งานห้องสมุด 
2. ครูอรกนก เลิศธนาผล งานห้องสมุด 
3. ครูอุไร ชัยคําวัง งานห้องสมุด 
4. ครูอินท์ธิรา ต๊ะเสาร์ งานห้องสมุด 
5. ครูพัชราภรณ์ กาวินา งานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
กลุ่มงานหลักสูตร 

1. ครูฐิติชญาน ์ ราชคําสุข งานหลักสูตร 
2. ม.มติรัตน์ สมบูรณ์เจรญิศรี งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ 

 


