
 
ค ำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยำคม 

ที่   86   / ๒๕63 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรระดับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

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

 เพ่ือให้กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรโรงเรียนวังทองพิทยำคม เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร  
ว่ำด้วยคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๔๔  
 อำศั ยอ ำนำจตำมควำมในมำต รำ  ๓๙  แห่ งพระรำชบัญญัติ ร ะ เบี ยบบริ หำรรำ ชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๗  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแตง่ตั้งคณะอนุกรรมกำรระดับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   ๑. นำงอุษำ  คล้ำยลักษณ ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนอนุกรรมกำร 
   2. นำงกรเกล้ำ  มนตรี  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนอนุกรรมกำร 
   3. นำงพัชรำภรณ์ วรบุตร  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ อนุกรรมกำร 
   4. นำงสำวพรพิมล เลิศปรีชำกมล ครู ช ำนำญกำรพิเศษ อนุกรรมกำร 
   5. นำงทิพย์วรรณ คงเนตร  ครู ช ำนำญกำร  อนุกรรมกำร 
   6. นำงสำวเกษฎำ   โยธิน  ครผูู้ช่วย   อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   ๑. นำยวัลลภ    มำนักฆ้อง ครู ช ำนำญกำร  ประธำนอนุกรรมกำร  
   2. นำงสำวกุลประภัสสร์ วงศ์ใหญ่ ครู ช ำนำญกำร  รองประธำนอนุกรรมกำร 
   ๓. นำงสำวพัชรี    เกิดด ี  คร ูช ำนำญกำร  อนุกรรมกำร 
   4. นำงสำวธัญญำลักษณ์ เทพสุวรรณ์  ครู. ช ำนำญกำร  อนุกรรมกำร 
   5. นำงอรอุมำ   บุญโปร่ง  คร ู   อนุกรรมกำร 
   6. นำงสำวอนุสรำ   อยู่ศิริ  ครู ผู้ช่วย  อนุกรรมกำร  
   7. นำงสำวธรำภรณ์   ศิร ิ  คร ูผู้ช่วย  .อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ๑. นำงวีณำ  ชิณวงค์  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนอนุกรรมกำร 
   ๒. นำงมัณฑนำ  ศรีค ำภำ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนอนุกรรมกำร  
   3. นำงประนอม วิชัยดิษฐ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ อนุกรรมกำร 
   4. นำงวรนุช  ทองเพชร ครู ช ำนำญกำรพิเศษ อนุกรรมกำร 
   5. นำยพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ อนุกรรมกำร 
   6. นำยศักดิ์ชัย  ศิริวรรณ  คร ูช ำนำญกำร  อนุกรรมกำร 
   7. นำง สำวดวงเดือน ทองจีน  ครู ช ำนำญกำร  อนุกรรมกำร 
   8. นำยอมรพันธุ์ ช่ำงน้อย  ครู ช ำนำญกำร  อนุกรรมกำร 
   9.  นำงสำวพนิดำ นิลดี  ครู ช ำนำญกำร  อนุกรรมกำร 
   10. นำงสำวรัตติกำล ตันมิ่ง  ครู ช ำนำญกำร  อนุกรรมกำร 
    



   11. นำยชุติพนธ์   ไชยเวช  ครู ผู้ช่วย  อนุกรรมกำร   
   12. นำงสอยดำว  สุทธิ  ครู ช ำนำญกำร  อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   ๑. นำงชมนำด  โฆษิตคณิน คร ูช ำนำญกำร  ประธำนอนุกรรมกำร 
   2. นำงพจมำน  สุปิ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนอนุกรรมกำร 
   3. นำยก้องเกียรติ กล่อมแก้ว ครู ช ำนำญกำรพิเศษ อนุกรรมกำร 
   4. นำงธนภัทร  สร้อยเพ็ช คร ูช ำนำญกำร  อนุกรรมกำร 
   5. นำงสำวสุกัญญำ แดงเรือง ครู ช ำนำญกำร  อนุกรรมกำร 
   6.  นำยสุขสรรค์   ทัดทอง  พนักงำนรำชกำร  อนุกรรมกำร 
   ๗. นำงกำญจนำ   จันทร์บุญนำค ครู ช ำนำญกำรพิเศษ อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาแลพพละศึกษา 

   ๑. นำยพินิจ  วรบุตร  ครู ช ำนำญกำร  ประธำนอนุกรรมกำร 
   2. นำงสำวจุฑำมณี คชสำร  ครู ผู้ช่วย  รองประธำนอนุกรรมกำร 
   3. นำยอโนทัย  เจริญยิ่ง  ครูอัตรำจ้ำง  อนุกรรมกำร 
   4. นำยจีรพันธ์  เนำวโชติ ครูอัตรำจ้ำง  อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

   ๑. ว่ำที่ ร.ต. สมพล ศรีผึ้ง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนอนุกรรมกำร 
   ๒. นำงมัณฑนำ  นำคยิ้ม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนอนุกรรมกำร 
   ๓. นำยยศวริศ  มำนักฆ้อง ครู อัตรำจ้ำง  อนุกรรมกำร 
   ๔. นำยพิเชฐ  พรมอ้ำย  พนักงำนรำชกำร  อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   ๑. นำยเสนำะ  แก้วคุ้ม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนอนุกรรมกำร 
   2 นำงชมนภัส  จั่นฤทธิ์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนอนุกรรมกำร 
   3. นำงลออ  เตียวตระกูล ครู ช ำนำญกำรพิเศษ อนุกรรมกำร 
   4. นำยศักดิ์ศรี  กลัดปรี  ครู ช ำนำญกำร  อนุกรรมกำร 
   5. นำยจิรวัฒน์  บุญโปร่ง  ครู ช ำนำญกำร  อนุกรรมกำร 
   6. นำงอุทัยวรรณ ภู่ประดิษฐ์ ครู    อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   ๑. นำงลักษณำ  เหล่ำอินทร์ คร ูช ำนำญกำร ประธำนอนุกรรมกำร 
   ๒. นำยเอกชัย    สุริเย  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนอนุกรรมกำร 
   ๓. นำงเรืองไรสิริ เศียรสมำน คร ูช ำนำญกำร  อนุกรรมกำร 
   ๔. นำยอำทิตย์  ตันติวงศ ์ คร ูช ำนำญกำร  อนุกรรมกำร 
   ๕. นำงรติกำร  กำระเกต ุ คร ูช ำนำญกำร  อนุกรรมกำร 
   ๖. นำงเสำวนีย์  ปรีชำนนท์ คร ูช ำนำญกำร  อนุกรรมกำร 
                7.  นำงสำวณัฐวรรณ   เล็กอุทัย  คร ูผู้ช่วย  อนุกรรมกำร 
   8. Mr.Yakubu   Hassan ครู อัตรำจ้ำง  อนุกรรมกำร 
   9. Miss. Bai    Xurong  ครู อัตรำจ้ำง  อนุกรรมกำร 
   10. นำยปวีร์ปรัชญ์   ปู่ชึ้ง  คร ู   อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
   

   
 
 
 



 ๙. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๑. นำยจิรวัฒน์  บุญโปร่ง  ครู ช ำนำญกำร  ประธำนอนุกรรมกำร 
   2. นำยสุนทร  มนตรี  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนอนุกรรมกำร 
   3. นำยก้องเกียรติ กล่อมแก้ว ครู ช ำนำญกำรพิเศษ อนุกรรมกำร 
   4. นำยอมรพันธุ์ ช่ำงน้อย  ครู ช ำนำญกำร  อนุกรรมกำร  
   5. นำยพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่
 ๑. ก ำหนดสัดส่วนสำระกำรเรียนรู้กลุ่มวิชำ และพัฒนำหลักสูตรรำยวิชำของกลุ่มวิชำในสำระกำรเรียนรู้
แกนร่วม แกนเลือกและเลือกเสรีตำมหลักสูตรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 ๒. ด ำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญที่สุด และกำรวัดและประเมินผลกำร
เรียนรู้รำยวิชำต่ำง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงควำมสำมำรถที่แท้จริงของนักเรียน 
 ๓. พัฒนำรำยวิชำกำรสอนท่ีเป็นมำตรฐำนกลำง เพ่ือให้ผู้สอนสำมำรถปรับใช้ตำมควำมเมำะสมและให้กำร
สอนน ำไปสู่กำรเรียนรู้มำกที่สุด 
 ๔. พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมสอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญท่ีสุด 
 ๕. ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำเครื่องมือและก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของ
นักเรียนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้กลุ่มวิชำที่ก ำหนด 
 ๖. วิเครำะห์พัฒนำกำรของนักเรียนเป็นรำยบุคคลและรำยกลุ่ม 
 ๗. ด ำเนินกำรวิจัยกำรศึกษำในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหำ และพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรวัดผล
ประเมินผล 
 ๘. นิเทศภำยใน แลกเปลี่ยนประสบกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนและประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำน 
 ๙. รวบรวมข้อมูลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรรำยวิชำและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ตลอดจน
ตรวจสอบ และประเมินกำรบริหำรหลักสูตรรำยวิชำและกลุ่มวิชำในภำคเรียนที่ผ่ำนมำและวำงแผนพัฒนำกำรบริหำร
หลักสูตรในภำคเรียนต่อไป 
 ๑๐. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของครู อำจำรย์ และผลกำรบริหำรหลักสูตร
ของกลุ่มวิชำ โดยเน้นผลที่เกิดกับผู้เรียนต่อคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร คณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๑. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 
   ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพื่อบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรสืบไป 
   ทั่งนี้ตัง้แตว่ันที่  27  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕63 เป็นต้นไป 
      สั่ง  ณ  วันที่  27  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕63 
 
  
            
         (นำยอมร   อ่อนสี) 
          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังทองพิทยำคม 
 


