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คําสั่งโรงเรียนหนองไผ
      ที่ ๑๓๘ /๒๕๖๓ 

 เรื่อง มอบหมายงานบุคลากรกลุมสาระการเรียนรู
 ………………………………..... 

        ด้วย โรงเรียนหนองไผ่ อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก ำหนดให้มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร เพ่ือให้กำรบริหำรงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง 
พ.ศ. ๒๕๔6 จึงมอบหมำยงำนบุคลำกรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้ 
1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

1.1 นำงสำวกมลวรรณ  อิงขนร หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  1.2 นำงสำวนิตยำ  ชำตินันท์ รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  1.3 นำงปรำรถนำ  แจ่มอ่วม สวัสดิกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

1.4 นำยสมปอง  ตำลเพชร สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
1.5 นำงสำยรุ้ง  นิลมูล  สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
1.6 นำงอรสำ  เสำโกมุท  สวัสดิกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
1.7 นำงเริงฤดี  โสภำไชย  สวัสดิกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
1.8 นำงสำวสุวรรณี  ภู่ชัย สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
1.9 นำงสำวเจริญ  ผลฉัตร ทะเบียนวัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
1.10 นำยแดนชัย  สิงห์สนิท ทะเบียนวัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
1.11 นำยไพรัช  ปัดชำเขียว พัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 1.12 นำงสำวภำวิไล  ไชยโย เลขำนุกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
๒. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

2.1 นำยสุรัตน์ชัย  พรมเท้ำ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
2.2 นำงสุมิตตำ  ชนะพันธ์ รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
2.3 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม ทะเบียนวัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
2.4 นำงสำววิยดำ  ขุนพรหม  พัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
2.5 นำยอนุรักษ์  เพชรไทย พัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
2.6 นำงน้ ำอ้อย  คุณดี  ทะเบียนวัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
2.7 นำงสำวพรรณพร  วงษ์แหวน   สวัสดิกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
2.8 นำยบัณฑิต  พวงดอกไม้  สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
2.9 นำยเฉลิมชัย  พันแนบ สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
2.10 นำงสำวชลลดำ  จันทะอักษร สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
2.11 นำงอนัญญำ  จันทรัตน์  เลขำนุกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
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3. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
3.1 นำงอรวรรณ  อำนพรหม หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 3.2 นำงสำวออมทิพย์  ภัสรำงกูร รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3.3 นำยจตุรงค์  ว่องไวพำณิชย์ สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3.4 นำงสำวมัลลิกำ  ม่วงเล็ก สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3.5 นำงโรจณำ  มำคำน  สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3.6 นำงกรทิพย์  มำอยู่วัง สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3.7 นำงเพ็ญประภำ  นำรำศรี สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3.8 นำงดวงจันทร์  สิงห์โสภำ สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3.9 นำงสำวจิตรวดี  ภักดีสำร สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3.10 นำยนิกร  หล้ำน้อย  สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3.11 นำงสำวสภุำภรณ์  กรณ์แก้ว  สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3.12 นำงสำวศิริประภำ ชูเชิด  ทะเบียนวัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
3.13 นำยรำชัย  แก้วยศ  ทะเบียนวัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
3.14 นำงวีรนุช  ทองน้อย พัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3.15 นำยนะรงค์  ทองน้อย พัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 3.16 นำงสำยชล  พลสีดำ พัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3.17 นำยชนินทร์  วงศ์แก้ว พัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3.18 นำยสำธำร  รวบรัด  พัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3.19 นำงสำวศุภรำ  จันทสิงห์  สวัสดิกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3.20 นำงทำริกำ  วงศ์แก้ว   สวัสดิกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3.21 นำงสำววลัยพร  นำคธรรมชำติ สวัสดิกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3.22 นำยสรสชิ  ขันตรีมิตร ทะเบียนวัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3.23 นำยชัยชนะ  ทองมำ ทะเบียนวัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3.24 นำงสำวธันพิชชำ  สุขสนัต์ สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3.25 นำงสกุลยำ  พรมเท้ำ เลขำนุกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

4. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
4.1 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
4.2 นำงกัญญำ  หมื่นชนะ รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
4.3 นำงปรำรถนำ  บุญนำค สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
4.4 นำงกรรณิกำร์  หัสนัย พัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
4.5 นำงพวงรัตน์  จิตอำร ี สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
4.6 นำงมณี  ด้วงนิล  ทะเบียนวัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
4.7 นำยนิรุตต์  มูลสี  สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
4.8 นำยรชฎ  แก้วเกิด  พัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
4.9 นำงญำตำ  ศรีโคตร  พัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
4.10 นำงวนิดำ  สำรสิทธิ์ สวัสดิกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
4.11 นำยศุภชัย  อำนพรหม สวัสดิกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
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4.12 นำยภัทรพล  พิมพำ ทะเบียนวัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
4.13 นำยณรงค์ชัย  สีสุข  เลขำนุกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

5. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
5.1 นำงสำววิรัตน์  ค ำเขียน หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
5.2 นำยวัชรวิชญ์  ด้วงทำ รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
5.3 นำงรัชนีกร  ตำลเพชร พัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
5.4 นำงสำวชำริณำ  ศรีเหรำ  สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
5.5 นำงสำวบัวเรียน  ฤทธิ์กล้ำ  พัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
5.6 นำยชวุฒ ิ มำกมิ่ง  พัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
5.7 นำงเพลินทิพย์  โล่ห์สุวรรณ  สวัสดิกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
5.8 นำงสำวจีรนันท์  แก่นเสำ  สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
5.9 นำงสำวอสมำภรณ์  มั่นพุฒ  สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
5.10 นำงสำววริศรำ  ช ำนำญพันธ์ สวัสดิกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
5.11 นำงสำวจุฑำมำศ  อ่อนตำ  ทะเบียนวัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
5.12 นำงสำวปวีณำ  มลทำทิพย์  ทะเบียนวัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
5.13 นำงอรธีรำ  บุญช่วย เลขำนุกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

6. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
6.1 นำยทรงศักดิ์  ศรีภักดี หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
6.2 นำยสุวรรณ  กันแพงศรี รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
6.3 นำงพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์ สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

สวัสดิกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
6.4 นำยสมนึก  บุญนำค  พัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
6.5 นำยณัฏฐนันท์  ทำชำด เลขำนุกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ทะเบียนวัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

7. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
7.1 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
7.2 นำยมำนะ  บุญเกิด  รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

สวัสดิกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
7.3 นำยพรศักดิ์  ศรีพุ่ม   สวัสดิกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
7.4 นำงกุมำรี  ทับทิมหล้ำ ทะเบียนวัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
7.5 นำยชินกร  โสมภำ  พัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
7.6 นำยธีระวัฒน์  พันธุ์แสง เลขำนุกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
๘. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

8.1 นำงสำวพรทิพย์  ด้วงธิ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
8.2 นำงสุกัญญำ  ตันติวโรดม    รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
๘.3 นำงจันทร์ประภำ  ทองริ้ว ทะเบียนวัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
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8.4 นำยณัฐวุฒ ิ ชัยนอก  สวัสดิกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
๘.5 นำยยุทธนำ  นำอุดม  สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
๘.6 นำงสำวรินญภัช  มิไพทูล    พัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
8.7 นำงสำวกนกกำญจน์  กำระเกษ สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
8.8 นำยพโยธร ผลพูน  พัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
8.9 นำยจิรำยุส  เลิศบุรีทวีทรัพย์  สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
8.10 นำงสำวใจแก้ว  อ้อชัยภูมิ  เลขำนุกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปฏิบัติหน้ำทีด่ังนี้ 
1. จัดอัตรำก ำลังครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
2. พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
3. ก ำกับ ติดตำมกำรเรียน กำรสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
4. สนับสนุน ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
5. สนับสนุน ส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลตำมระเบียบว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผล
6. จัดท ำโครงกำรงบประมำณรำยจ่ำยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
7. นิเทศงำนวิชำกำรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
8. ก ำหนดแนวออกข้อสอบ และตรวจควำมถูกต้องของข้อสอบ
9. ศึกษำ ค้นคว้ำ ประเมินผล วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือหำแนวทำงปรับปรุงและแก้ไขปัญหำงำนวิชำกำร

ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
10. เป็นคณะกรรมกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
11. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปฏิบัติหน้ำทีด่ังนี้ 
1. จัดครูเข้ำสอนแทนกรณีครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ลำหรือไปรำชกำร
2. พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
3. ก ำกับ ติดตำมกำรเรียน กำรสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
4. สนับสนุน ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
5. นิเทศงำนวิชำกำรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
6. กำรด ำเนินกำรจัดหำสื่อกำรเรียน กำรสอน
7. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดสภำพแวดล้อมห้องเรียนและปฏิบัติกำรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้
8. ติดต่อประสำนงำนด้ำนวิชำกำรกับข้ำรำชกำรครูทั้งในและนอกสถำนศึกษำ
9. ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกรณีที่หัวหน้ำกลุ่มสำระฯมีภำรกิจ ลำหรือไปรำชกำร
10. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

เลขำนุกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปฏิบัติหน้ำทีด่ังนี้ 
1. ลงทะเบียนรับ-ส่ง โต้ตอบ เกบ็รักษำหนังสือรำชกำรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
2. แจ้งหนังสือเวียนหนังสือเข้ำให้ครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้รับทรำบ
3. เตรียมวำระกำรประชุม จดบันทึกกำรประชุมและน ำบันทึกกำรประชุมเสนอผู้บริหำรเพ่ือลงนำม
4. ประชำสัมพันธ์ ประสำนงำนครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
5. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

/ทะเบียนวัดผล… 
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 ทะเบียนวัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปฏิบัติหน้ำทีด่ังนี้  
1. ลงทะเบียนรำยวิชำในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตรวจสอบผลกำรเรียนรู้ และแก้ไขผลกำรเรียนตำมปฏิทิน

วัดผลในระบบ SGS
2. ปฏิบัติหน้ำที่วัดผล ประเมินผลของโรงเรียนประสำนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ งำนทะเบียนนักเรียน

และงำนวัดผล ประเมินผล
3. ตรวจสอบควำมถูกต้องของปพ.และน ำส่งหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
4. ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปฏิบัติหน้ำทีด่ังนี้ 
1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
2. จัดท ำป้ำยนิเทศ แผนภูมิ สถิติข้อมูลทำงวิชำกำรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
3. เก็บรวบรวมจัดท ำสถิติด้ำนกำรเรียนกำรสอน
4. ให้บริกำรข้อมูลแก่ครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
5. ร่วมจัดท ำเอกสำรสำรสนเทศของโรงเรียน
6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

พัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปฏิบัติหน้ำทีด่ังนี้ 
1. ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรใช้วัสดุ-อุปกรณ์
2. จัดท ำ ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์หรือขอเบิกจำกวัสดุกลำง
3. จัดท ำบัญชีวัสด-ุครุภัณฑ์
4. เก็บรักษำวัสดุ-อุปกรณ์
5. เสนอขอซ่อมแซมวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีช ำรุด
6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

สวัสดิกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปฏิบัติหน้ำทีด่ังนี้ 
1. จัดสวัสดิกำรและบริกำรต่ำง ๆ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
2. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

   ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบและมีประสิทธิภำพให้เกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  27  เมษำยน  พ.ศ.  2563  เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  27  เมษำยน  พ.ศ.  2563 

       (ลงชื่อ) 
       (นำยพัชริน  ภูช่ัย) 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 




