
   

 
ค ำสั่งโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 

ท่ี     86 / 2563 
เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรงำนวิชำกำร  ปีกำรศึกษำ  2563 

  เพื่อให้การบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  ปีการศึกษา  2563  ด าเนินไป 
ด้วยความเรียบร้อยโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   มีหน้าที่อ านวยการความสะดวกด้านต่างๆ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีดังต่อไปนี้ 
     1.1  นายอดิศักดิ์ อินทรชื่น  ประธานกรรมการ 
     1.2  นายตระศักดิ์ แสงภักดี  รองประธานกรรมการ 
     1.3  นางประกายรัตน์ สงฆ์โนนเหล็ก   กรรมการ 
     1.4  นายอ านาจ จ้อนแจง  กรรมการ 
      1.5  นายคมกฤช พุ่มบุญนาก   กรรรมการและเลขานุการ 
     1.6  นางสาวราณี ศรีบัวบาล  กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

2.  คณะกรรมกำรปฏิบัติกำรและด ำเนินงำนวิชำกำร    
  มีหน้ำที่ วางแผนวิชาการ  ด าเนินงานบริหารงานวิชาการ  งานจัดการเรียนการสอน    

งานวัดผลประเมินผล  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ  และงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์  
มีดังต่อไปนี้ 
     2.1  นายตระศักดิ์ แสงภักดี        รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 
     2.2  นางประกายรัตน์ สงฆ์โนนเหล็ก     หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ  
     2.3  นายอ านาจ จ้อนแจง  รองหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
     2.4  นางประจุพร จ้อนแจง  กรรมการ 
     2.5  นางสาวราณี ศรีบัวบาล  กรรมการ 
     2.6  นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น  กรรมการ 
     2.7  นางสาวนันทวัน ปลั่งดี    กรรมการ 
     2.8  นางสาวทวี ขยันการนาวี  กรรมการ 
     2.9  นางสาวธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต  กรรมการ 
     2.10  นายตติย  พวงชื่น   กรรมการ 
     2.11  นายศักดิ์ชัย อัมระนันท์  กรรมการ 
     2.12  นายคมกฤช พุ่มบุญนาก  กรรมการและเลขานุการ   
       2.13  นายณัฏฐสิน โต๋วสัจจา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 





  3.  กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ    
   มีหน้ำที่ จัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสตูรกลุ่มสาระ บริหารจัดการ
หลักสูตรให้เหมาะสม  นิเทศการใช้หลักสูตร  ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรตามความเหมาะสม  มีดังต่อไปนี้ 
     3.1  นายคมกฤช พุ่มบุญนาก  หัวหน้างาน 
                 3.2  นางประกายรัตน์ สงฆ์โนนเหล็ก  กรรมการ   
     3.3  นายอภิวัฒน์ชัย จีระดิษฐ์  กรรมการ 
     3.4  นายสมชาย ปานหลุมข้าว   กรรมการ  
     3.5  นางสุธัญญา  วรนัยพินิจ  กรรมการ 
     3.6  นายอภิรัตน์ สุจริต    กรรมการ 
     3.7  นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น  กรรมการ 
     3.8  นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์  กรรมการ 
     3.9  นางส ารวย  อุณหพิเชษฐวัฒนา   กรรมการ 

   3.10  นางชุติมา เฉลียว   กรรมการ  
    3.11  นายอ านาจ จ้อนแจง  กรรมการ 
    3.12  นายดิเรก  เจิมขุนทด  กรรมการ 
     3.13  นางนันทวัน ปลั่งดี   กรรมการและเลขานุการ  
  4.  กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้    
   หน้ำท่ี ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาครู  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม  มีดังต่อไปนี้ 
 4.1  นางประกายรัตน์ สงฆ์โนนเหล็ก  หัวหน้างาน 
                              4.2  นายอภิวัฒน์ชัย จีระดิษฐ์  กรรมการ 
 4.3  นายสมชาย  ปานหลุมข้าว  กรรมการ  
     4.4  นางสุธัญญา  วรนัยพินิจ  กรรมการ 
     4.5  นายอภิรัตน์ สุจริต    กรรมการ 
     4.6  นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น  กรรมการ 
     4.7  นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์  กรรมการ 
         4.8  นางส ารวย  อุณหพิเชษฐวัฒนา กรรมการ  
                            4.9  นายดิเรก  เจิมขุนทด               กรรมการ 
 
  



5. กำรวัด  ประเมินผล  และเทียบโอนผลกำรเรียน   
หน้ำท่ี ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา   

จัดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตร  และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น พัฒนาเคร่ืองมือวัดผล
ประเมินผลให้ได้มาตรฐาน  บริหารจัดการเกี่ยวกับการสอบระดับชาติ O-NET และระดับนานาชาติ PISA  
มีดังต่อไปนี้ 
     5.1  นางประกายรัตน์ สงฆ์โนนเหล็ก    หัวหน้างาน 
     5.2  นายอ านาจ จ้อนแจง   กรรมการ 
     5.3  นางประจุพร จ้อนแจง   กรรมการ 
     5.4  นางสาวราณี ศรีบัวบาล   กรรมการ  
  6.  กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ      
   หน้ำท่ี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพ งานวิชาการใน
ภาพรวมของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์  วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่ม
สาระ ตลอดจนเผยแพร่งานวิจัย มีดังต่อไปนี้ 
     6.1  นางสาวธัญญารักษ์    นาคยา   หัวหน้างาน  
     6.2  นางสาวราณี    ศรีบัวบาล   กรรมการ 
     6.3  นางสาวจุฑาภรณ์    กองกลิ่น   กรรมการ 

  7.  กำรพัฒนำสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ    
   หน้ำท่ี ศึกษา  วิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน  
ส่งเสริมให้ครูผลิต  พัฒนาสื่อ  ประสานความร่วมมือในการผลิต   จัดท าสื่อนวัตกรรม   และประเมินผล
การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีดังต่อไปนี้ 
     7.1  นางประกายรัตน์ สงฆ์โนนเหล็ก   หัวหน้างาน 
     7.2  นายอ านาจ จ้อนแจง   กรรมการ 
     7.3  นางนันทวัน ปลั่งดี    กรรมการ 
     7.4  นายรุ่งโรจน์ เจนเจตวิทย์   กรรมการ 
     7.4  นายมงคล  หู้โลหะ    กรรมการ 
     7.5  นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์   กรรมการ 

8.  กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้     
   หน้ำท่ี ส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน  และภายนอกโรงเรียน  จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่ง
เรียนรู้แก่ครู  และชุมชน  จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  และสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน  และ
ภายนอกโรงเรียน  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีดังต่อไปนี้ 
     8.1  นายอภิวัฒน์ชัย    จีระดิษฐ์   หัวหน้างาน 
     8.2  นายสมชาย ปานหลุมข้าว   กรรมการ 
     8.3  นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์   กรรมการ 



     8.4  นางส ารวย  อุณหพิเชษฐวัฒนา  กรรมการ 
     8.5  นางสุธัญญา   วรนัยพินิจ   กรรมการ 
     8.6  นายอภิรัตน์ สุจริต     กรรมการ 
     8.7  นางสาวจุฑาภรณ์   กองกลิ่น   กรรมการ 
     8.8  นายดิเรก  เจิมขุนทด   กรรมการ 
     8.9  นางสาวทวี    ขยันการนาวี   กรรมการ 
     8.10  นายตติย                 พวงชื่น                กรรมการ 
     8.11  นางสาวธัญญารักษ์  นาคยา   กรรมการ 
     8.12  นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุริต   กรรมการและเลขานุการ  

  9.  กำรนิเทศกำรศึกษำ    
   หน้ำท่ี จัดระบบนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนในสถานศึกษาด าเนินการนิเทศ
งานวิชาการและการสอน  ประเมินผลการด าเนินงานและกระบวนการนิเทศติดตาม  ประสานงานกับเขต
พื้นที่การศึกษา   เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการ   มีดังต่อไปนี้ 
     9.1  นายตระศักดิ์ แสงภักดี   หัวหน้างาน 
     9.2  นางประกายรัตน์ สงฆ์โนนเหล็ก    กรรมการ 
     9.3  นางชุติมา  เฉลียว    กรรมการ 
  10. งำนบัตรนักเรียน 
      หน้ำท่ี จัดท าบัตรนักเรียน ดูแลระบบนักเรียน รายงานผลการสอบและคะแนนความ
ประพฤต ิ   มีดังต่อไปนี้ 
    10.1  นายตติย  พวงชื่น   หัวหน้างาน 
   10.2  นางสาวราณี ศรีบัวบาล  กรรมการ 
   10.3  นายณัฏฐสิน   โต๋วสัจจา  กรรมการ 
   11.งำนห้องสมุด  

   หน้ำท่ี วางแผนการด าเนินงานห้องสมุดในการจัดซื้อจัดหา บ ารุงรักษา อุปกรณ์ หนังสือ
ต่างๆ  ให้บริการค้นคว้าเอกสาร ต ารา การสืบค้นข้อมูลและบริการยืมหนังสือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
ห้องสมุด และประเมินผลการด าเนินงาน  มีดังต่อไปนี้ 
     11.1  นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุจริต  หัวหน้างาน   
     11.2  นายศักดิ์ชัย    อัมระนันท์  กรรมการ 
     11.3  นางสาวสุภัค   พันธ์พุทธ  กรรมการ   
 
 
    
  



12. งำนเทคโนโลยี  สำรสนเทศ  และโสตทัศนศึกษำ  
   หน้ำท่ี วางแผนด าเนินการ จัดซื้อ จัดหา บ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์  ให้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์แก่ครู และชุมชน  ประเมินการด าเนินกิจกรรม  มีดังต่อไปนี้ 
     12.1  นายมงคล   หู้โลหะ    หัวหน้างาน 
     12.2  นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์  กรรมการ 
     12.3  นายอนุชา วิทยารัตน์  กรรมการ 
       12.4  นายตติย  พวงชื่น   กรรมการ 

   12.5  นายณัฏฐสิน   โต๋วสัจจา  กรรมการ 
  13. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้    
    หน้ำท่ี วางแผนการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ   การจัดท า ผลิต สื่อการเรียน 
การสร้างเคร่ืองมือวัด และประเมินผลการศึกษา  ด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร นิเทศการสอน
ภายในกลุ่มสาระ     มีดังต่อไปนี้ 
     13.1  นางสุธัญญา      วรนัยพินิจ  หัวหน้างาน  
     13.2  นางสาวเบ็ญญาภา   ศรีเรืองพันธ์  กรรมการ 
     13.3  นางส ารวย    อุณหพิเชษฐวัฒนา กรรมการ 
     13.4  นายสมชาย    ปานหลุมข้าว  กรรมการ 
     13.5  นายดิเรก     เจิมขุนทด  กรรมการ 
     13.6  นายอภิรัตน์      สุจริต   กรรมการ 
     13.7  นางสาวจุฑาภรณ ์   กองกลิ่น  กรรมการ 
     13.8  นายอภิวัฒน์ชัย       จีระดิษฐ์  กรรมการ 

14. งำน GPA   และทะเบียนนักเรียน 
   หน้ำท่ี จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคล  จัดท าใบรายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น  จัดท าข้อมูล
การวัดผล ประเมินผลการเรียน  จัดท าเอกสารประเมินผลตามหลักสูตร  ระเบียนแสดงผลการเรียน รายงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามแบบรายงานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด รายงานผ่านระบบ SGS ออกเอกสารต่าง 
ๆ ให้กับนักเรียน และอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย  มีดังต่อไปนี้ 
     14.1  นายอ านาจ จ้อนแจง  หัวหน้างาน 
     14.2  นางประจุพร       จ้อนแจง  กรรมการ 
     14.3  นางสาวราณี ศรีบัวบาล  กรรมการ 
     14.4  นายคมกฤช        พุ่มบุญนาก  กรรมการ  

   14.5  นางนันทวัน ปลั่งดี   กรรมการ 
   14.6  นายณัฏฐสิน       โต๋วสัจจา  กรรมการ 
   14.7  นายศักดิ์ชัย    อัมระนันท์  กรรมการ 

    



15.  งำนห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) 
หน้ำท่ี วางแผนการด าเนินงานห้องเรียน MEP การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรม

เสริมหลักสูตร และประชาสมพันธ์โครงการ รายงานผลการด าเนินโครงการ มีดังต่อไปนี้ 
   15.1  นางชุติมา  เฉลียว  หัวหน้างาน 

    15.2  นางสาวเบญจวรรณ พูลบางยุง กรรมการ 
    15.3  นางสาวเต็มสิริ  เคนค า  กรรมการ 

   15.4  นางสาวราณี     ศรีบัวบาล กรรมการ 
  16. งำนรับนักเรียน 
   หน้ำท่ี จัดท าเอกสารการรับสมัครนักเรียน  ด าเนินการรับสมัคร  สรุปผลการรับสมัคร   
เก็บรวบรวมเอกสาร และรายงานผล มีดังต่อไปนี้ 
     16.1  นางสาวราณี        ศรีบัวบาล   หัวหน้างาน  
     16.2  นางสาวจุฑาภรณ์        กองกลิ่น  กรรมการ 
     16.3  นางสาวทวี        ขนันการนาวี กรรมการ 
     16.4  นายณัฏฐสิน         โต๋วสัจจา  กรรมการและเลขานุการ 

17. งำนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  หน้ำท่ี วางแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  จัดท าเคร่ืองมือวัดผล ประเมินผลการจัด 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
17.1  นายสังวาลย์   พงษ์จ าปา หัวหน้างาน 

 17.2  นางสาวเบ็ญญาภา   ศรีเรืองพันธ์ (กิจกรรมชุมนุม) 
17.3  นางกฤตชญา   สุขเพ็ญ    (ยุวกาชาด)   
17.4  นางสาวธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต      (นักศึกษาวิชาทหาร)  
17.5  นายสังวาลย ์   พงษ์จ าปา     (กิจกรรมลูกเสือ)   
17.6  นางนันทวัน  ปลั่งดี  (กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์) 
18. งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
หน้ำท่ี วางแผนการด าเนินงาน ด าเนินกิจกรรมตามแผน และรายงานผลการด าเนินงาน  

มีดังต่อไปนี้ 
18.1  นายชยพล    ชุรินทร        หัวหน้างาน 

 18.2  นางสาวจุฑาภรณ์   กองกลิ่น    กรรมการ 
18.3  นางสาวเต็มสิริ เคนค า   กรรมการ 
18.4  นายมงคล    หู้โลหะ    กรรมการ 
18.5  นางรวีวรรณ   จันทร์ชื่น  กรรมการ 
 
 



19. ศูนย์พัฒนำกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
หน้ำท่ี รวบรวมประสานงาน การจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ศูนย์การเรียนรู้ 

การงานอาชีพ มีดังต่อไปนี้ 
19.1  นายดิเรก     เจิมขุนทด        หัวหน้างาน 

 19.2  นางสาวธฤติรัตน์   ทรัพย์สุริต       กรรมการ 
19.3  นายอนุชา  วิทยารัตน์  กรรมการ 
20. งำนเลขำนุกำรกลุ่มงำนวิชำกำร 

          หน้ำท่ี จัดพิมพ์  หนังสือ  ค าสั่ง และเอกสารฝ่ายวิชาการ  โต้ตอบหนังสือ ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารออนไลน์ จัดตารางสอน ปฏิทินวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาการ  และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 มีดังต่อไปนี้ 
     20.1  นายคมกฤช             พุ่มบุญนาก  หัวหน้างาน 
     20.2  นางสาวราณี      ศรีบัวบาล  กรรมการ 
     20.3  นายตติย             พวงชื่น  กรรมการ 
      20.5  นายอ านาจ             จ้อนแจง  กรรมการ 
       20.6  นางสาวจุฑาภรณ์      กองกลิ่น         กรรมการ 
      20.7  นางนันทวัน      ปลั่งดี         กรรมการ 
     20.8  นายณัฏฐสิน          โต๋วสัจจา   กรรมการ 
 
 

             ขอให้ผู้ได้รับค าสั่งดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด  และเกิดผลดีกับทางราชการ 
 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่   13   เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายอดิศักดิ์  อินทรชื่น) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 

 


